
DI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIÁ RIO DE CÁMPO 
Escola Secundária de José Afonso (Loures) 

Outubro de 2013/Março de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célia Fernandes 

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

Instituto de Educação - Universidade de Lisboa      

 



 

Escola Secundária de José Afonso (Loures)                                                                          Célia Fernandes 

1 

DATA DESCRIÇÃO REFLEXÕES 

17/Set Primeiro contato com a Professora Luisa Matos, sub-

diretora da Escola Secundária Carvalho de Figueiredo, 

no sentido de averiguar qual a possibilidade de 

continuar a cooperação na realização do trabalho do 

mestrado e auscultar a disponibilidade dos professores 

cooperantes. 

 

19/Set  com a Professora Anabela, do departamento de 

economia, da Escola Secundário Carvalho Figueiredo, 

para auscultar a sua disponibilidade enquanto 

professora cooperante. Não aceitou devido a excesso 

de carga horária. 

Enveredou esforços no sentido de outro colega do 

grupo de economia assumir a cooperação, no entanto 

nenhum colega se mostrou disponível, alegando o 

excesso de trabalho e falta de tempo. 

Fiquei preocupado na medida 

em que tinha expectativas em 

continuar a trabalhar com essa 

escola. 

21/Set Contato com a Professora Fernanda, professora de 

Economia, com a qual trabalhei no ano transato em 

IPPII na Escola Secundária Carvalho de Figueiredo, para 

averiguar a sua disponibilidade. Não aceitou porque foi 

colocada noutra escola, com um horário temporário. 

 

23/Set 

 

 

 

27/Set 

 

Primeiro contato com Escola Secundária de Caneças. 

Falei com o sub-diretor Dr. Carlos Rolo, no sentido de 

auscultar a disponibilidade por parte da escola e do 

departamento de economia, que se mostrou receptivo 

em transmitir a informação, no entanto referiu de 

imediato que seria difícil dada a sobrecarga de trabalho 

dos professores.  

Embora o IE tenha formalizado o “convite” de 

cooperação, o Dr. Carlos Rolo transmitiu que os 

professores do Departamento de Economia não se 

mostraram disponíveis. 

 

 

 

 

Estamos bastante preocupadas 

porque a esta altura já 

deveríamos ter uma escola 

cooperante, e todas as portas 

se fecham. 

30/Set A professora Ana Rodrigues referiu o facto de 

podermos desenvolver o nosso trabalho na Escola 

profissional “Ensinus”, pelo que o IE formalizou o 

pedido e a escola  manifestou-se positivamente.  

Aguardamos obtenção da autorização por parte da 

direção da escola e assinatura do respetivo protocolo.  

 

07/Out A professora Ana Rodrigues, disponibilizou-se para nos 

deixar trabalhar na sua turma de 11º ano, dos cursos de 

aprendizagem , do Curso Profissional de Técnico de 

Logística, na disciplina de Economia, na qual irei 

observar e lecionar as respetivas aulas, caso seja 

positiva a resposta da escola cooperante. 
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09/Out A professora Ana Rodrigues facultou-nos o referencial 

de Economia dos Cursos de Aprendizagem e as 

respetivas planificações da UFCD 2 – Funcionamento 

da atividade económica, referente ao 11º ano, 

planificações estas que analisei com a minha colega de 

grupo Ana Paula Tavares. 

A professora Ana Rodrigues mostrou-se inteiramente 

disponível para nos facultar as informações que fossem 

necessárias ao desenvolvimento do nosso trabalho, 

disponibilizando-se para nos apoiar via email, sempre 

que possível, por forma a flexibilizar este processo de 

troca de materiais, trabalhos a realizar e adequação e 

conjugação de horários. 

Após análise das planificações, 

concluímos que na UFCD2, as 

aulas que provavelmente 

iríamos lecionar no 1º semestre 

dizem respeito à unidade da 

Inflação.  

 

O facto da professora Ana 

Rodrigues se mostrar tão 

disponível, quer em termos de 

horários, quer em termos de 

materiais, deixou-me um pouco 

mais tranquila. 

19/Out Continuamos a aguardar resposta da Escola Ensinus 

que pediu autorização ao IEFP para prosseguir com a 

cooperação mas não obteve resposta.  

Não está a ser fácil. Os esforços 

são muitos e os resultados são 

nulos.  

22/Out Dirigi-me à Escola Secundária de José Afonso, em 

Loures. Por intermédio de uma professora minha dos 

tempos de liceu, que encontrei casualmente no átrio 

da escola, estabeleci o primeiro contato com a 

Professora Sofia Clara do Departamento de Economia, 

no sentido de auscultar acerca da sua disponibilidade.  

Depois de muita preocupação 

vejo uma “luz ao fundo do 

túnel”. 

 A Professora Sofia Clara mostrou imediata e total 

disponibilidade e tomou providências no sentido de 

formalizar o pedido de autorização à Diretora da Escola 

Dra. Irene Louro. Trocámos de imediato os nossos 

contatos. A professora Sofia Clara foi excelente.  

De facto há horas de sorte! A 

professora cooperante além de 

me acolher de imediato, sem 

colocar qualquer obstáculo, 

recebeu-me e disponibilizou-se 

para me ajudar em tudo o que 

eu necessitasse sem qualquer 

objeção. 

23/Out Obtenção de autorização por parte da direção da 

Escola (Diretora Dra. Irene Louro) para a assinatura do 

protocolo de cooperação com o Instituto de Educação. 

Trocámos algumas impressões e fiz um pequeno relato 

acerca do trabalho de campo a desenvolver durante o 

ano lectivo.  

Foi muito gratificante a forma 

como a diretora me acolheu, 

que prontamente me abriu as 

portas. Ao fim de tantos 

contatos sem resultados, sinto-

me recompensada pela minha 

“luta” e conquista desta escola. 

24/Out Reuni com a Professora Sofia e após a análise do 

horário e  turmas da Professora cooperante, optei por 

trabalhar com as turmas 10º2E e 10º2P, turmas estas 

que vou observar e onde vou lecionar as aulas, por 
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uma questão de compatibilidade de horários.  

25/Out  A Professora Sofia Clara facultou-me a Planificação de 

Economia (Ensino Profissional) de 10º Ano, a qual 

analisei detalhadamente. 

Depois fomos à biblioteca e deu-me a planificação da 

turma 10º2E, em formato digital.  

Depois da análise concluí que o 

mais provável a lecionar no 1º 

semestre será a unidade 2 – 

Agentes económicos e 

atividades económicas,  logo as 

aulas incidirão sobre o  

Consumo. 

 A Professora Sofia Clara (cooperante), a meu pedido, 

disponibilizou-se para manter contato permanente via  

email, de modo a agilizarmos todo este processo, pelo 

que já estamos a trocar informações tais como 

horários, planificações, materiais a utilizar, 

caracterização da turma, etc. Mostrou-se muito 

acessível e prestável.  

A forma como a professora 

cooperante me “acolheu” 

deixou-me bastante tranquila, 

sendo bastante motivador para 

mim. 

25/out 

Visita à escola 

Já conheço a escola, pois frequentei o 3º ciclo e o 

secundário na mesma. Deste modo a visita à mesma 

não carece de muitas explicações, mas sim de meras 

atualizações. 

É uma escola de tradição, desde sempre conhecida por 

Liceu, pois foi a primeira escola com secundário em 

Loures. A escola tem sido alvo de melhoramentos 

constantes. Tem um pátio acolhedor e agradável à 

volta de todo o edifício principal.  

 

 Conforme tinha combinado com a Professora 

cooperante aguardei a sua chegada, falámos um 

pouco, dirigimo-nos à sada dos professores onde me 

apresentou a outras colegas do grupo de economia e 

com as quais troquei impressões acerca do trabalho de 

campo a desenvolver.  

Acompanhou-me e mostrou-me a Biblioteca, e a sala 

dos Diretores de Turma, onde me fez uma breve 

caracterização da turma 10º2E: é uma turma dos 

Cursos Científico-Humanísticos de Ciências 

Socioeconómicas, disciplina de Economia A, constituída 

por 19 alunos, com 15 anos de média de idades, 8 

raparigas e 11 rapazes, sendo que dois alunos são 

repetentes. A turma aparentemente é mediana. A 

diretora de turma é a professora Laurinda Carrola.  

A professora seguirá o Manual adoptado da Texto 

Editora, Economia A, dos autores Belmiro Gil Cabrito, 

Maria da Luz Oliveira, Maria Manuela Gois e Maria 

João Pais.  

Os testes sumativos estão marcados para as seguintes 

datas 30/10/2013 e 10/12/2013.  

Entretanto acompanhei a professora cooperante  e fui 

O facto de ser bem acolhida por 

todos, e inclusive a diretora da 

escola, é muito importante para 

mim.  

Pelo resultado do teste 

diagnóstico a turma apresenta 

um nível razoável de 

conhecimentos. 

As estratégias a utilizar com a 

turma passam por realizar 

atividades pedagógicas com 

utilização dos conhecimentos 

adquiridos, com recurso a análise 

de textos, gráficos e quadros, e 

com sínteses de documentos e 

textos.   A turma é “simpática”.   

Quanto à planificação que a 

professora cooperante me 

forneceu abarca uma panóplia de 

estratégias e recursos que me 

parecem funcionar muito bem 

com a turma, como os trabalhos 
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assistir a uma aula da turma 10º2E (Economia A). 

 

de grupo e a visita de estudo à 

Central de Cervejas Sagres – 

Vialonga. O  Manual adoptado é 

uma excelente base de apoio, 

quer para o professor, quer para 

os alunos. 

 

 

25/Out 

Observação de 

aula (1) 

Turma: 10º2E 

Horário:  

10.15h - 11.45h  

Economia A 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Fatores de que depende o consumo. Fatores 

económicos e fatores extra-económicos. 

A professora começou por fazer a chamada  e marcou as 

faltas. Os alunos entravam de forma faseada. Vinham de 

uma aula de educação física, pelo que estavam um pouco 

excitados. A professora cooperante deu início à aula com 

uma revisão dos conceitos abordados na aula anterior 

sobre padrões de consumo, em que solicitou a 

participação dos alunos. De seguida explicou e expôs a 

matéria identificada no sumário, recorrendo ao manual 

para leitura por parte dos alunos, de pequenos excertos e 

definições. Os alunos fizeram análise de um quadro do 

manual (página 59), sobre o qual a professora ia 

colocando questões aos alunos acerca das suas vivências 

e completava-as com os conteúdos da aula.  De seguida a 

professora fez um esquema no quadro, síntese, com os 

conceitos sumariados, que complementava com a 

interpretação do quadro.  

Os alunos mostram-se bastante receptivos e 

participativos. Apresentam um comportamento 

adequado e correto. Realizaram o que lhe foi proposto, 

nomeadamente resolução de um exercício (pág. 59 do 

manual, exercício 33). Por vezes a professora colocava 

questões direcionadas. Regra geral mostraram-se  

atentos à aula.  

 

 

A sala de aula dispõe de um 

computador e um 

videoprojector. Tem 

capacidade para 30 alunos e 

tem boa iluminação. O 

ambiente é salutar e 

descontraído.  

Os registos de faltas e 

sumários é efectuado nos 

livros de ponto.  

A estratégia que a professora 

adoptou, revisão dos 

conceitos da aula anterior, 

parece-me muito importante 

na medida em que os alunos, 

relembram os conteúdos da 

aula anterior e solidificam 

conhecimentos. Ao mesmo 

tempo, funciona como um 

diagnóstico das 

aprendizagens.  

O decorrer da aula, na minha 

opinião, decorreu dentro da 

normalidade não se 

registando nenhum 

incidente, portanto uma aula 

boa, semelhante às minhas 

aulas e prática lectiva. A 

professora adoptou o 

método expositivo e 

interrogativo, com exercícios 

de aplicação de conceitos e 

esquemas síntese. 

A turma foi muito simpática 

e acolheu-me muito bem, 

afinal de contas era uma 

intrusa.  
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 Combinei com a professora cooperante retornar à escola 

e assistir a outra aula no dia 31 de Outubro, do 10º2P, 

Economia (Profissional). Trocámos impressões acerca do 

manual adoptado nesta turma “Ensino Profissional”, e a 

professora informou-me que a turma tem muitos alunos 

cujas famílias têm dificuldades económicas, pelo que 

muitos não têm o manual. 

 

29/Out Falei com a professora cooperante no sentido de agendar 

as aulas para eu lecionar, dado que os alunos vão fazer 

teste na próxima aula e ainda farão outro antes do final 

do 1º período. Ficou programado dar a 1ª aula no dia 7, à 

turma 10º2E, quinta feira, das 13.45h às 15.15h,  sobre a 

Sociedade de consumo.  

Entretanto, e depois de analisar as planificações, propus 

também à professora cooperante organizar uma Sessão 

da PORDATA, na escola para a turma, o que achou uma 

boa ideia.  

 

 

 

 

A professora cooperante 

recebeu com agrado a minha 

ideia  da Sessão da Pordata, e 

inclusivamente propôs 

alargar a outras turmas. No 

entanto, por uma questão de 

gestão do tempo será para 

realizar no 2º período. 

31/Out Encontrei-me um pouco antes da aula com a professora 

Sofia (cooperante) que me transmitiu a caracterização da  

turma 10º 2P:  a turma pertence ao Curso Profissional 

Técnico de Secretariado, disciplina de Economia, 

composta por 16 alunos, 12 matriculados pela 1ª vez, e 4 

repetentes,  oriundos de escolas da zona, alguns  alunos 

provenientes de ambientes socioeconómicos  

desfavoráveis. Na turma está matriculado um aluno que 

apresenta um quadro de doença mental. O processo do 

aluno está a ser analisado pela professora de apoio e pela 

psicóloga da escola. A Diretora de Turma é a Professora 

Maria dos Anjos Navas.  

A professora seguirá o Manual adoptado da Porto 

Editora, Economia, Ensino Profissional. Nível 3, dos 

autores Rita Pereira Gomes e Fernando Rodrigues Silva.  

Os testes sumativos estão marcados para as seguintes 

datas 30/10/2013 e 17/12/2013. 

A professora cooperante 

disse-me havia um aluno na 

turma com referências de 

esquizofrenia. É um processo 

que está a ser acompanhado 

pelo psicólogo da escola. O 

aluno manifesta interesse 

pela aprendizagem. Por 

vezes tem comportamentos 

pouco corretos. Fiquei 

apreensiva.  

31/Out 

Observação de 

aula (2) 

Turma: 10º2P 

17.15h - 18.45h  

Economia 

(Profissional) 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Início do Módulo 2 Agentes económicos e 

atividades económicas. 

A professora cooperante começou por me apresentar à 

turma, referiu que eu iria assistir a algumas aulas e 

explicou o que eu estava a fazer. Depois da troca de umas 

breves palavras minhas à turma, acerca da razão da 

minha presença, a professora Sofia iniciou a aula fazendo 

a chamada dos alunos por forma a eu identificar e 

 

A turma é irrequieta e 

faladora, mas justifica-se em 

parte pelo facto da aula 

observada ser ao último 

tempo, das 17.15h às 18,45h 

depois de um dia de aulas 

desde as 8.30h.  

Os alunos manifestam 
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conhecer os alunos. 

A aula iniciou com a revisão de alguns conceitos 

abordados no Módulo 1, bens, sua classificação quanto à 

duração, quanto à natureza e quanto à função. 

De seguida a professora utilizou o quadro e fez um 

quadro-síntese dos agentes económicos e suas funções. 

À medida que ia construindo o quadro ia questionando 

os alunos,  promovendo a sua participação. 

No decorrer da aula a professora várias vezes teve de 

chamar a atenção de um grupo de alunas que estavam 

constantemente a falar e inclusivamente mudou uma 

aluna de lugar. 

Terminou a aula com uma atividade que consistia no 

seguinte: a apresentação de um acetato com diversas 

imagens em que os alunos tinham que identificar os 

agentes económicos implícitos nas figuras. 

algumas dificuldades. 

Salienta-se o aluno com 

características especiais – 

esquizofrenia, que exige 

muita atenção à sua pessoa.  

Os restantes alunos estavam 

bastante faladores e 

distraídos, mas mais uma vez 

refiro que era o ultimo 

tempo, depois de um dia de 

aulas desde as 8.30h. O facto 

de estar uma “intrusa” na 

turma não os intimidou.  

 

01/Nov 

Observação de 

aula (3) 

Turma: 10º2E 

10.15h - 11.45h  

Economia A 

 

 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Fatores extra-económicos de que depende o 

consumo. 

A professora deu início à aula e fez a chamada por forma 

a eu me habitue às suas “caras” e nomes. Deu-me a 

conhecer a entrada de mais uma aluna para a turma, no 

decorrer da semana. A aluna pediu transferência da área 

de Ciências e Tecnologias.  Fiz a chamada conjuntamente, 

e a convite da professora Sofia, de modo familiarizar-me 

com os alunos. De seguida ditou o sumário. Continuou a 

aula fazendo uma revisão dos fatores económicos 

(conceitos) abordados na aula anterior. 

Deu início ao tema sumariado e de forma muito dinâmica 

ia questionando os alunos e ao mesmo tempo levava-os a 

refletir acerca das suas vivências pessoais.  

A professora ia pedindo aos alunos para lerem pequenos 

excertos de textos do manual, que depois “desconstruía” 

por forma a que os alunos entendessem. 

Continuou com a análise de gráficos do manual (pág. 62), 

cujos dados se referiam à compreensão dos fatores 

extraeconómicos. À medida que analisavam os gráficos  ia 

pedindo aos alunos para fazerem as leituras dos mesmos 

e a sua interpretação. Por fim pedia aos alunos para 

tirarem as conclusões.  

Para terminar a aula, com recurso ao projector, a 

professora passou um conjunto de vídeos sobre 

publicidade em que os alunos reagiram e 

corresponderam de forma muito positiva.  

 

 

 

Eu participei na chamada (20 

alunos), pois assim, fui 

fazendo uma aproximação à 

turma, o que foi muito 

positivo. 

A forma como a professora 

questionou os alunos, 

remetendo as suas 

experiências para as matérias 

sumariadas criou uma 

dinâmica de trabalho em 

sala de aula, a meu ver 

muito positiva.  

A aula correu de muito bem, 

sem incidentes, com muita 

participação e feed back por 

parte dos alunos.  

Como já era a segunda vez 

que ia assistir a uma aula, os 

alunos já estavam 

familiarizados com a minha 

presença, mas o seu 

comportamento mais uma 

vez foi correto. Foram muito 

educados e assertivos. 
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01/Nov Reuni com a professora cooperante para analisarmos as 

planificações e a calendarização das aulas de modo a 

podermos agendar as aulas dadas por mim. Após 

observar as turmas 10º2E e 10º2P transmiti à professora 

cooperante a minha intenção de trabalhar mais com a 

turma 10º2E, por uma questão de compatibilidade de 

horário, e também porque eu gostava de trabalhar com a 

turma do ensino regular.  

Agendámos a minha aula (a lecionar) na turma 10º2E, dia 

7, sobre Sociedade de consumo.  

O apoio que a professora 

cooperante me tem dado, 

sem dúvida tem contribuído 

muito para a minha 

motivação. Aliás, mesmo 

outras professoras do grupo 

de economia me têm 

acolhido de forma 

surpreendente, mostrando-

se disponíveis para o que eu 

precisar.  

05/Nov 

Observação de 

aula (4) 

Turma: 10º2P 

 

15.30h - 17.15h  

Economia (EP) 

 

 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Agentes económicos – conclusão. O circuito 

económico simplificado. Fluxos reais e fluxos monetários. 

Aulas nº 29 e 30 

A professora iniciou a aula com a chamada dos alunos. De 

seguida, solicitou aos alunos para retomarem a resolução 

da ficha de trabalho que lhes tinha proposto na aula 

anterior, sobre os agentes económicos. A ficha tinha 

como suporte o manual (pág. 41).  

A professora frequentemente dá exemplos que envolvam 

as vivências pessoais dos alunos para promover a 

participação dos mesmos. 

Recorrendo aos métodos expositivo e interrogativo, fez 

uma breve síntese sobre: o objecto de estudo da 

economia, necessidades, custo de oportunidade e 

economia como ciência.  Recordou os agentes 

económicos .  

Prosseguiu com uma atividade,  análise do esquema 

(pág. 42) do manual sobre atividade económica. Depois 

retomou a ficha de trabalho da aula anterior, avaliação 

formativa, cujo objectivo era análise e interpretação de 

um texto, de forma a identificar as atividades económicas 

subjacentes no mesmo. 

 

A convite da professora 

cooperante participei na 

chamada o que me permite 

uma maior aproximação à 

turma (11 alunos). 

A aula decorreu dentro da 

normalidade. Foi produtiva. 

Os alunos manifestaram 

interesse e receptividade na 

estratégia da 

esquematização adoptada no 

tratamento dos conceitos, 

por parte da professora. 

Colocaram dúvidas e 

participaram de forma ativa. 

No decorrer da aula assumiu 

uma atitude de autoridade 

perante o aluno com 

problemas comportamentais, 

que me pareceu muito 

correta e oportuna. O aluno 

permanentemente 

monopoliza a atenção, por 

vezes fazendo comentários 

inadequados.  

 No final da aula troquei impressões com a professora 

cooperante que me informou que afinal a minha aula a 

lecionar, na turma 10º2E, sobre a Sociedade de consumo 

seria adiada para o dia 12 de Novembro, dado ainda ser 

necessário uma aula para a Lei de Engel. Combinei ir 

assistir no dia 7 de Novembro à turma 10º 2E. 

 

07/Nov 

Observação de 

aula (5) 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Estrutura do consumo. A Lei de Engel. 

Aulas nº 45 e 46 
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Turma: 10º2E 

13.45h - 15.15h  

Economia A 

 

A professora cooperante começou por fazer a chamada 

dos alunos. Deu início à aula fazendo uma breve revisão 

dos conteúdos da aula anterior. 

Quanto a estratégias de ensino, solicitou aos alunos a 

leitura de dois textos (pág. 65 e 66), acerca dos fatores 

extraeconómicos – moda e publicidade, para concluir o 

tema. 

De seguida deu início ao tema sumariado – Lei de Engel.  

Dada a ambiguidade do conceito, a professora procurou 

suscitar a atenção dos alunos criando-lhes curiosidade e 

motivando-os para a aprendizagem do conceito. 

Através dos métodos expositivo e interrogativo, a 

professora explicou como as despesas das famílias se 

encontram organizadas por categorias, ao mesmo tempo 

ia questionando os alunos e assim  identificou  as diversas 

classes de despesas: alimentação, saúde, educação, etc.. 

Quanto a recursos, nesta aula a professora optou por 

utilizar o projector para a visualização de acetatos, como 

suporte de análise de um quadro sobre a distribuição das 

despesas de consumo das famílias, para identificar 

relacionar os dados com a Lei de Engel. 

Continuou a análise de um quadro do manual, pág. 68 e 

através dos métodos interrogativo e ativo solicitou aos 

alunos a sua leitura e interpretação, avaliação  formativa. 

Terminou a aula com a projecção de um acetato – 

recurso – para análise de um gráfico circular, pág. 68 do 

manual, acerca do Orçamento familiar (INE 2010).  

No início da aula a professora 

fez questão que eu 

participasse na chamada (17 

alunos). Os alunos 

corresponderam muito 

positivamente. Começa a 

estabelecer-se uma relação 

“pedagógica”, o que para 

mim é muito gratificante. 

Ficaram surpreendidos por já 

saber os seus nomes.  

A diversidade de 

metodologias e materiais 

utilizados pela professora, 

parece-me funcionar muito 

bem com os alunos da turma. 

Requer uma atenção 

permanente por parte dos 

mesmos, dado que a 

professora os questiona com 

muita frequência.  

12/Nov 

Lecionação de 

aula (1) 

Turma: 10º2E 

 

13.45h - 15.15h  

Economia A 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: A sociedade de consumo: origem e 

características. O consumo de massas/consumismo. 

Aulas nº 47 e 48 

A aula decorreu de acordo com o previsto embora não 

tenha conseguido realizar a ficha de trabalho que tinha 

planeado realizar, no entanto deveu-se à enorme 

participação por parte dos alunos, que se mostraram 

muito motivados e interessados no desenvolvimento da 

aula.   

No início tive alguma dificuldade em ligar o projector ao 

computador e internet, o técnico de informática resolveu 

de imediato o assunto e a aula iniciou normalmente. 

Comecei por apresentar a professora da Universidade de 

Lisboa aos alunos, os quais já tinham conhecimento da 

sua presença. Enquanto o técnico resolvia a situação fui 

fazendo a chamada e registando as faltas. Entretanto 

 

No decorrer das aulas que 

assisti fui falando sempre 

com a turma e eu própria ia 

fazendo a chamada dos 

alunos com a professora 

cooperante o que permitiu 

estabelecer uma relação 

pedagógica muito positiva 

com a turma e que se 

reflectiu, a meu ver, no 

decorrer da minha aula 

lecionar. Desde o primeiro 

dia criei uma empatia com a 

turma que julgo ter-se 

observado no 

desenvolvimento da aula. Os 

alunos tiveram uma 

participação muito ativa, 
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liguei o vídeo-projetor, e dei início à aula. 

Comecei por relembrar os conteúdos abordados na aula 

anterior sobre a Lei de Engel. Coloquei algumas questões 

aos alunos e solicitei a sua participação de modo a fazer a 

avaliação diagnóstica dos conhecimentos apreendidos na 

aula anterior.  

De seguida, solicitando a participação dos alunos, fui 

construindo um esquema síntese sobre necessidades e 

consumo, e estabeleci o elo de ligação entre consumo e 

sociedade de consumo e dando assim início ao tema 

sumariado.  

Recorrendo ao método expositivo e interrogativo, a aula 

iniciou com a projecção de diapositivos (Powerpoint) 

sobre a Sociedade de consumo e com a visualização de 

um vídeo, excerto do filme  “Tempos Modernos” de 

Charlie Chaplin (4,10’) por forma a  contextualizar o 

aparecimento da sociedade de consumo, sobre o qual fiz 

um breve comentário  por forma a que os alunos 

reflectissem acerca do impacto da produção em série na 

sociedade de consumo.  

Os alunos tiveram uma participação muito ativa. As suas 

intervenções decorreram com normalidade, respondendo 

sempre às questões que lhes ia colocando. À medida que 

ia expondo os conceitos, com recursos do Powerpoint, 

procurei sempre complementar a exposição dom 

exemplos relacionados com as vivências dos alunos e daí 

estes participarem ativamente nas questões colocadas. 

Continuei com a apresentação do Powerpoint para 

exposição da matéria. De seguida apresentei um texto, 

notícia do jornal  (Jornal Voz da Verdade, de Isilda 

Pegado) e um vídeo de um noticiário acerca das  

“Compras por impulso” (Portal TCM: 3’18’’), para  análise 

em grupo, seguido de debate, cujo objectivo é orientar os 

alunos no sentido destes caracterizarem 

comportamentos consumistas e compreenderem o 

impacto desses comportamentos consumistas a nível 

económico e social. 

Solicitei a leitura da notícia por parte de um aluno e 

solicitei a sua interpretação. Os alunos de imediato 

responderem com uma série de ideias. Entretanto 

visualizámos o vídeo da notícia do telejornal. Depois da 

visualização do vídeo solicitei novamente a identificação 

da ideia principal subjacente ao mesmo e mais uma vez 

os alunos participaram de forma muito ativa. De seguida 

apresentei o guião para análise do texto e do vídeo.  

Devido à grande participação dos alunos no decorrer da 

aula, a análise do texto e do vídeo ficaram para a aula 

com intervenções muito 

pertinentes e interessantes o 

que permitiu desenvolver 

uma aula bastante 

interessante.  

A preparação desta aula 

resultou de um trabalho 

bastante exaustivo e 

minucioso, o que me 

proporcionou um à vontade 

e segurança no 

desenvolvimento a mesma. 

Quanto ao desenvolvimento 

da aula, de facto a 

participação dos alunos foi 

notória, no entanto, nas 

próximas aulas tenho que 

limitar a intervenção dos 

alunos mais extrovertidos, 

embora tenha ao longo da 

aula solicitado a intervenção 

de todos os alunos e 

incentivado a participação 

dos mais tímidos, uma vez 

que os conhecia bem.  

Quanto a estratégias e 

metodologias a aula foi 

muito diversificada, com 

utilização de vários recursos 

e ferramentas, 

nomeadamente os vídeos e 

as notícias, que suscitaram a 

atenção e motivaram os 

alunos.  

Fiquei com pena de não ter 

conseguido realizar a ficha de 

trabalho que tinha planeado 

para o final da aula, pois 

consolidava os 

conhecimentos e os alunos 

fariam uma auto-avaliação 

dos conhecimentos 

apreendidos na mesma.  
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seguinte, na qual, a pares, os alunos vão responder às 

questões do guião de análise dos respetivos elementos, 

questões estas preparadas previamente para súmula dos 

conceitos abordados na aula.   

14/Nov 

Lecionação de 

aula (2) 

Turma: 10º2E 

13.45h - 15.15h  

Economia A 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: O consumerismo e a responsabilidade social 

dos consumidores. Realização de uma ficha de trabalho. 

Aulas nº 47 e 48 

A aula decorreu de acordo com o planeado. No início da 

aula voltei a ter problemas com a ligação do computador 

ao projector, mas com a ajuda do técnico de informática 

o problema foi ultrapassado, mais uma vez.   

Dei início à aula com a chamada dos alunos e a marcação 

de faltas e ditei o sumário. Como na aula anterior os 

alunos não responderam às questões do guião do vídeo e 

da notícia comecei por projectar o Powerpoint com as 

respetivas questões, onde tínhamos ficado na aula 

anterior, para que os alunos, a pares, respondessem às 

mesmas. Depois de algum tempo para a resolução 

solicitei a alguns alunos a resposta para que fosse 

debatida oralmente.   

Continuei utilizando o Powerpoint da aula anterior e fiz 

uma síntese dos conteúdos abordados no tema anterior. 

Depois fiz um esquema-síntese no quadro com os 

conceitos chave de modo a relacioná-los com os 

conteúdos da aula: consumerismo.  

Fui colocando algumas questões aos alunos, por forma a 

fazer a avaliação diagnóstica, acerca do consumismo, dos 

efeitos do consumismo e da responsabilidade social dos 

consumidores. Os alunos foram respondendo 

correctamente às questões  e eu fui colocando questões 

acerca das suas vivências pessoais por forma a articular 

os conhecimentos apreendidos com a realidade social. Os 

alunos, embora participativos, estavam um pouco 

faladores.  

De seguida apresentei um Prezi acerca do consumerismo. 

Os alunos manifestaram interesse pelo recurso utilizado. 

É diferente e inovador a cativa a atenção dos alunos. 

Passei à explicação da diferença entre consumismo e 

consumerismo, e solicitei a intervenção dos alunos para a 

leitura dos textos da pág. 78 e 79 do manual.  

Para finalizar a apresentação do Prezi visualizámos um 

vídeo acerca das ações da Greenpeace “A film about 

palm oil”, que analisámos em grupo, seguido de debate,  

orientado no sentido dos alunos reconhecerem a 

necessidade de existirem organizações que defendam o 

 

Relativamente aos 

problemas consecutivos com 

a questão informática, isto é 

dos recursos, é algo que 

tenho que procurar 

solucionar antes do início das 

aulas, ou seja no intervalo 

tenho que ir mais cedo para 

a sala por forma a certificar-

me se está tudo a funcionar.  

Nas próximas aulas terei que 

controlar a minha exposição 

da matéria para que não seja 

muito exaustiva. Tenho que 

intercalar os exercícios 

práticos com a exposição da 

matéria e a visualização dos 

vídeos ou análise de textos 

por forma a que os alunos 

não dispersem ou distraiam.  

De acordo com a professora 

cooperante, a turma está 

habituada ao método 

expositivo, daí que como 

pretendo articular o método 

expositivo com a utilização 

do vídeo tenho que 

coordenar muito bem a 

diversificação das 

metodologias e utilização dos 

recursos de forma a cativar a 

atenção dos alunos e 

contribuir para a máxima 

aquisição de conhecimentos.  
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cidadão na sociedade atual. 

Por fim, realizámos uma ficha de trabalho acerca do 

consumerismo, avaliação formativa. Dei algum tempo 

para os alunos fazerem a ficha e depois fiz a sua correção. 

A aula correu de acordo com o planeado, mas os alunos 

hoje estavam mais faladores e distraídos.  

 Fiquei a falar com a professora Sofia (cooperante). Deu-

me um texto sobre o qual costuma trabalhar com os 

alunos, acerca da sociedade de consumo. Trocámos 

algumas impressões acerca da forma como devo preparar 

a próxima aula a lecionar na turma do ensino profissional, 

estratégias e metodologias. A professora salientou que é 

uma turma mais fraca, por isso devo ser menos exaustiva 

exposição da matéria. A professora confirmou a visita de 

estudo à “Central de Cervejas”, em Vialonga a realizar no 

dia 25/11/2013. 

 

28/Nov 

Observação de 

aula (6) 

Turma: 10º2P 

17.15 – 18.45h 

Economia (EP)

  

 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Fatores económicos e extra-económicos de que 

depende o consumo – conclusão. A lei de Engel. 

A professora cooperante começou por fazer a chamada 

dos alunos e registou as faltas. De seguida ditou o 

sumário.  Deu início à aula fazendo uma breve revisão dos 

conteúdos das aulas anteriores sobre a classificação do 

consumo. Foi questionando os alunos acerca dessa 

classificação: individual/colectivo, intermédio/final, 

público/privado, essencial/supérfluo, complementando 

sempre com exemplos práticos.  

Quanto a estratégias de ensino, a professora adoptou o 

método expositivo para apresentação dos conceitos. 

Solicitou aos alunos a leitura do texto (pág. 97), acerca 

dos fatores económicos – rendimento dos consumidores, 

para que os alunos relacionassem com a estrutura do 

consumo. 

De seguida deu início ao tema sumariado – Lei de Engel.  

Dada a ambiguidade do conceito, a professora procurou 

suscitar a atenção dos alunos criando-lhes curiosidade e 

motivando-os para a aprendizagem do mesmo. 

Através dos métodos expositivo e interrogativo, a 

professora explicou como as despesas das famílias se 

encontram organizadas por categorias, ao mesmo tempo 

ia questionando os alunos e assim  identificou  as diversas 

classes de despesas: alimentação, saúde, educação, etc.. 

Quanto a recursos, nesta aula a professora optou por 

utilizar o projector para a visualização de acetatos, como 

suporte de análise de um quadro sobre a distribuição das 

 

A professora, mais uma vez, 

fez questão que eu fizesse a 

chamada para ir conhecendo 

os alunos. Estavam presentes 

os 12 alunos que constituem 

a turma.   

A turma é um pouco fraca e 

os alunos são faladores, no 

entanto não há registos de 

situações problemáticas no 

decorrer das aulas. É 

necessário manter ritmo de 

trabalho na aula para que os 

alunos não dispersem.  

Como é o último tempo, e os 

alunos têm aulas desde as 

8.30h é natural estarem um 

pouco mais irrequietos.  

De qualquer forma, saliento 

o facto do aluno, que requer 

mais atenção 

(comportamentos de 

esquizais corretamente. 

Embora pareça alheio à aula, 

sempre que a professora 

cooperante coloca uma 

questão ele responde de 

imediato, por vezes sendo 

mesmo necessário limitar a 

sua intervenção, pois caso 
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despesas de consumo das famílias, para relacionar os 

dados com a Lei de Engel. Solicitou ao alunos a resolução 

de uma ficha de trabalho acerca desse quadro e explicou 

o significado da Lei de Engel através do quadro. De 

seguida pediu a um aluno para ler a definição da Lei de 

Engel, pág. 98 do manual para consolidação do conceito.  

O aluno, identificado com NEE, pediu à professora para 

sair mais cedo caso contrário perdia o transporte. Estava 

irrequieto e interrompia constantemente, pelo que a 

professora o deixou sair 10’ mais cedo.  

Terminou a aula com a análise de um quadro do manual, 

pág. 99 e através dos métodos interrogativo, mais uma 

vez, solicitou aos alunos a sua leitura e interpretação, 

avaliação  formativa. 

 

contrário só ele é que 

responde.  

As reacções deste aluno são 

sempre imprevisíveis. É 

exigente, relativamente a 

atenção. Procura focalizar a 

atenção da professora 

sempre na sua pessoa. 

Quando a professora não 

centraliza a aula no aluno 

começa a ficar irrequieto e 

por vezes bate com os pulsos 

na mesa “zangado”. Deixa-

me apreensiva para uma 

reacção assim na próxima 

aula que vou lecionar na sua 

turma, uma vez que embora 

seja uma professora já 

habitual na aula, não sou a 

sua professora do início do 

ano.  

10/Dez 

Lecionação de 

aula (3)  

Turma: 10º2P 

15.30 – 17.15h 

Economia (EP)

  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: A sociedade de consumo – noção e 

características. Realização de uma ficha de trabalho. 

A aula correu como o planeado, cumprindo tudo o que 

me tinha proposto realizar, embora as colunas de som no 

início não funcionassem, com a ajuda dos alunos de 

imediato se resolveu a questão para a visualização dos 

vídeos. 

Dei início à aula com a chamada dos alunos e a marcação 

de faltas. De seguida ditei o sumário. 

Questionei os alunos acerca de quem tinha o manual, o 

aluno NEE não tinha e como eu ia solicitar a leitura de  

um texto, facultei-lhe o meu manual e disse que ele iria 

ler um texto e que precisava do manual.  

A aula iniciou com uma breve revisão dos conteúdos 

abordados nas aulas anteriores. Fui questionando os 

alunos acerca dos conteúdos abordados anteriormente e 

construí um esquema síntese, com recurso ao 

Powerpoint, no qual constavam os conceitos essenciais 

que estabeleciam o elo de ligação com a sociedade de 

consumo.  

Recorrendo ao método expositivo e interrogativo, 

comecei com a projecção de diapositivos sobre a 

Sociedade de consumo. Procurei que os alunos 

definissem sociedade de consumo e localizassem 

 

A aula superou as minhas 

expectativas, pela positiva.  

Como nem todos os alunos 

têm manual, procurei 

identificar esses alunos de 

modo a poderem trabalhar 

em conjunto com colegas 

que o tivessem. 

O  aluno NEE reagiu muito 

bem ao facto de lhe 

emprestar o meu manual e 

de lhe dizer que ele iria 

começar por ler um pequeno 

texto. Foi uma estratégia que 

me pareceu funcionar 

positivamente com o aluno, 

porque a aula correu muito 

bem, o aluno participou de 

forma muito assertiva.  

O final da aula questionei o 

aluno acerca da mesma e ele 

respondeu que “gostou 

muito e percebeu tudo”. 

Fiquei feliz porque atingi os 

objectivos que me tinha 

proposto atingir. Ao 
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historicamente as sociedades de consumo. 

Á medida que ia expondo a matéria solicitei aos alunos a 

leitura de pequenos textos do manual, nomeadamente 

sobre a caracterização da sociedade de consumo e 

consumismo, pág. 105, por forma a consolidar a 

apreensão dos conceitos.  

Continuei a apresentação do Powerpoint  e mostrei  um 

texto (notícia do jornal  Jornal Voz da Verdade, de Isilda 

Pegado) e um vídeo de um noticiário acerca das  

“Compras por impulso” (Portal TCM: 3’22’’), que 

analisámos em grupo, orientado no sentido dos alunos 

caracterizarem comportamentos consumistas e 

compreenderem o impacto desses comportamentos 

consumistas a nível económico e social. 

De seguida distribuí uma ficha de trabalho, e solicitei aos 

alunos a sua realização, avaliação formativa. Dei 15’ para 

os alunos realizarem a ficha e depois, em conjunto, 

fizemos a sua correção, em que eu ia pedindo aos alunos 

aleatoriamente a resposta pontual das questões. Todos 

responderam correctamente, excepto uma aluna que se 

enganou na resposta mas de imediato corrigiu.  

No final da aula preenchi a grelha de observação da aula, 

para a respetiva avaliação.   

contrário das minhas 

expectativas a aula correu 

muito bem. Creio ter 

estabelecido uma boa 

relação pedagógica, de 

empatia, cujos resultados se 

puderam comprovar com o 

bom desenvolvimento da 

aula.  

 

 

 

13/Dez Fui ter com a professora cooperante à escola, para 

conversarmos acerca do balanço da minha intervenção 

nas duas turmas, do ensino regular 10º2E e do ensino 

profissional.  

A professora Sofia referiu que, no cômputo geral a minha 

intervenção correu bem. Os alunos das duas turmas 

aceitaram-me muito bem. Relativamente à turma do 

ensino profissional, e especificamente à aula lecionar 

nessa turma, referiu que adaptei bem a metodologia e 

estratégia de ensino à turma. É uma turma mais reduzida, 

mas faladores e embora com o aluno com NEE a aula 

correu muito bem.  

Embora tivesse alguns 

receios com o trabalho a 

desenvolver nesta turma, 

encarei este sempre como 

um desafio interessante, na 

medida em que estava a 

trabalhar com um aluno cujo 

comportamento era 

totalmente imprevisível. O 

que é facto é que a 

estratégia por mim utilizada 

no decorrer da aula lecionar 

foi bem sucedida. 

Inclusivamente a professora 

cooperante ficou surpresa 

pela reacção positiva do 

aluno. 
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2014 

08/Jan 

Reunião  

Reuni com a professora cooperante para trocar 

informações acerca do balanço do primeiro período da 

turma 10º2E. 

A professora Sofia Clara forneceu-me, verbalmente, as 

notas do 1º período e salientou que, no cômputo geral, a 

avaliação foi razoável. Referiu que os alunos que 

ingressaram na turma, já no final do 1º período não 

foram sujeitos a avaliação.  

Conversei com a professora cooperante acerca do tema e 

da problemática a desenvolver no meu Relatório de 

Prática de Ensino Supervisionada, assim como sobre a 

calendarização das aulas a lecionar. Trocámos impressões 

acerca das mesmas a lecionar no 2º período, ficando 

estipulado que estas iriam incidir sobre o ponto 4.1.3 – 

Comércio – tipos de comércio e métodos de distribuição 

e o ponto 4.2 – A evolução da moeda, e que deveriam ter 

início a 11 de Fevereiro de 2013. 

A professora concordou em propor aos alunos 

apresentações acerca das subunidades mencionadas de 

modo a dinamizar as aulas. No final forneceu-me alguns 

materiais que usualmente utiliza na lecionação destes 

temas.  

Referiu que as aulas com recurso ao vídeo e os trabalhos 

propostos aos alunos no final podem tornar-se mais 

dinâmicas e apelativas e proporcionar aos alunos uma 

forma de consolidação de conhecimentos. 

 

Gostei muito de desenvolver 

este trabalho de campo no 

primeiro semestre. De facto 

a experiência resultante do 

trabalho de campo faculta-

nos competências que só se 

adquirem no “terreno”, 

nomeadamente a adaptação 

de diferentes estratégias de 

ensino em função do 

contexto, isto é 

características da turma, 

meio socioeconómico, que 

são uma mais valia para a 

nossa prática pedagógica.  

Em particular, a atenção 

dispensada pela professora 

cooperante, sem dúvida 

foram um contributo muito 

positivo para o meu 

desempenho ao longo deste 

primeiro semestre.  

A reflexão final que faço 

deste semestre, 

relativamente à minha 

prática pedagógica prende-se 

com o facto de que preciso 

de ter particular atenção na 

exposição dos temas, de 

modo a não tornar-me 

demasiado exaustiva. A 

utilização do vídeo em sala 

de aula será uma técnica de 

produção do saber se 

utilizada da forma correta, 

adequada e ponderada.  

09/Jan Recebi da professora cooperante as notas da turma 

10º2E, relativas ao 1º período.  

Dos 23 alunos que constituem a turma, quanto ao 

aproveitamento na disciplina de Economia no final do 1º 

período, 3 alunos não foram avaliados pois foram 

transferidos para a turma no final do 1º período.  

Dos restantes 20 alunos, 18 obtiveram aproveitamento, 

sendo 17 valores a nota máxima e 10 valores a nota 

mínima. Dois alunos obtiveram 9 valores. A média da 

turma foi de 12,8 valores. 

A turma apresenta um nível 

satisfatório de 

conhecimentos. Os alunos 

são imaturos, e muito 

faladores, característica 

identificada por todos os 

professores. Contudo, os 

alunos são educados e 

embora faladores não são 

mal educados. 
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Relativamente aos testes do 2º período, estão marcados 

para dia 21/02/2014 e 28/03/2014.  

10/Jan De acordo com a conversa anterior, enviei por email à 

professora cooperante a calendarização e temas das 

minhas aulas a lecionar na turma 10º2E:  

11 de Fevereiro – 3ª feira – (a distribuição) início do 

ponto 4.1.3 – Tipos de comércio e métodos de 

distribuição. 

13 de Fevereiro – 5ª feira – Realização de uma ficha de 

trabalho. Apresentação dos trabalhos acerca dos tipos de 

comércio e métodos de distribuição. 

14 de Fevereiro – 6ª feira – aula de exposição sobre 

evolução da moeda. 

18 de Fevereiro – A desmaterialização da moeda. 

Apresentação de um vídeo. Realização do guião do vídeo.  

20 de Fevereiro – Consolidação de conhecimentos acerca 

da evolução da moeda. Realização de uma ficha de 

trabalho. 

 

 

19/Jan Falei com a professora cooperante que me informou que 

estava com a matéria um pouco desfasada em relação às 

suas planificações, pelo que provavelmente iríamos 

ajustar a calendarização e temas a leccionar. Combinei 

enviar os materiais que tinha preparado para a 

lecionação das minhas aulas. 

Solicitei à professora cooperante se poderia começar a 

assistir às aulas novamente antes da lecionação. Deu-me 

autorização pelo que combinámos que iria assistir a partir 

de 06 de Fevereiro.  

É meu objectivo desenvolver 

atividades pedagógicas 

diversificadas, com enfase 

no recurso ao vídeo, que 

promovam a descoberta do 

conhecimento, a 

consolidação, 

aprofundamento e aplicação 

do conhecimento e em que 

sejam efectuados resumos e 

sínteses de textos e 

documentos.  

A planificação da professora 

cooperante parece-me 

adequada, bem como o facto 

de utilizar metodologias 

diversificadas. 

06/Fev 

Observação de 

aula (1) 

13.45h - 15.15h  

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: A combinação dos fatores produtivos no longo 

prazo: as economias de escala. 

A professora iniciou a aula com uma breve referência à 

minha presença e intervenção no decorrer do 2º período. 

Apresentou um novo aluno, estrangeiro, que vem assistir 

às aulas de economia. Os alunos intervieram, e referiram 

o facto deste aluno só falar inglês.  

Por opção iniciei novamente 

a observação de aulas, por 

forma a que os alunos se 

“habituassem” à minha 

presença e  de modo a 

conhecer melhor as novas 

alunas.  

Informei os alunos que iria 

lecionar as próximas aulas 
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A presença deste novo aluno levantou algum 

“burburinho” na turma, pelo que a professora teve que 

intervir no sentido de os acalmar e chamar à razão 

quanto ao barulho na sala de aula. 

A aula iniciou com uma breve revisão dos conceitos 

abordados na aula anterior, acerca dos Custos de 

Produção. Depois continuou questionando os alunos 

sobre os custos fixos e os custos variáveis. Apresentou 

um esquema no quadro sobre os custos totais.  

De seguida a professora solicitou aos alunos que 

realizassem o exercício da página 128 do manual, sobre 

os custos de produção. Pediu a intervenção de vários 

alunos, para irem ao quadro, calcularem os valores e 

preencherem o referido quadro. 

Os alunos apresentaram alguma dificuldade no 

preenchimento do quadro, pelo que a professora fez uma 

breve síntese da Lei dos Rendimentos decrescentes e da 

Lei das Economias de escala, por forma a que os alunos 

distinguissem e compreendessem a diferença entre elas.  

Os alunos, embora faladores, são bastante participativos.  

sobre Comércio – Tipos de 

Comércio e métodos de 

distribuição e a Evolução da 

moeda. 

Fiquei contente pela forma 

como me abordaram, 

bastante receptivos quanto à 

minha presença. 

 

07/Fev 

Observação de 

aula (2) 

10.15h - 11.45h 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Conclusão da unidade 3 – A produção de bens e 

serviços. A distribuição: tipos de circuitos de distribuição. 

A professora deu início à aula com a marcação de faltas e 

a apresentação do sumário.  

De seguida a professora Sofia deu-me a palavra, pois 

tínhamos combinado previamente que seria eu a fazer a 

apresentação da proposta de trabalho, e fiz uma breve 

descrição do trabalho a realizar pelos alunos sobre a 

temática abordada nas minhas aulas a lecionar, Comércio 

-  tipos de comércio e métodos de distribuição.  

A aula continuou com a resolução do exercício 7, página 

135 do manual. Ajudei alguns alunos na resolução do 

mesmo, fui-me deslocando de carteira em carteira 

conforme os alunos me iam solicitando esclarecimentos. 

Algumas alunas manifestaram dificuldade na resolução 

do exercício, a professora, a pedido dos alunos, voltou a 

explicar as Deseconomias de escala. 

A professora cooperante iniciou o tema do sumário, 

apelando aos alunos para identificarem os intermediários 

do processo de distribuição. Referiu o MARL a título de 

exemplo, para que os alunos identificassem os 

intermediários e os circuitos de distribuição existentes.  

A aula terminou com a leitura, por parte de vários alunos, 

 

 

 

Os alunos foram muito 

receptivos à minha proposta 

de trabalho. O objectivo é 

fazer uma síntese do tema 

abordado, com a respetiva 

apresentação à turma, por 

dois alunos, dando 

prioridade às alunas não 

avaliadas no 1º período, por 

forma a consolidar 

conhecimentos. Vários 

alunos se candidataram, para 

surpresa da professora 

cooperante, e inclusivamente 

me pediram se podiam fazer 

um trabalho sobre o tema da 

evolução da moeda.  

A diversificação de 

estratégias, por parte da 

professora cooperante, 

nomeadamente resolução de 

exercícios no quadro, leitura 

de textos do manual, 
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da definição de circuitos de distribuição.  elaboração de quadros-

síntese no quadro, parece-

me funcionar muito bem na 

turma, dado os alunos serem 

um pouco faladores, e deste 

modo conseguir cativar a sua 

atenção. 

11/Fev 

Lecionação de 

aula (1) 

13.45h - 15.15h  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Circuitos de distribuição. Realização de um 

exercício sobre circuitos de distribuição.  Comércio: tipos 

de comércio. 

Dei início à aula com a chamada e a respetiva marcação 

de faltas. De seguida ditei e projetei o sumário e comecei 

a colocar algumas questões de avaliação diagnóstica dos 

conteúdos abordados na aula anterior.  

De seguida, e solicitando a participação dos alunos,  fiz 

um Brainstorming sobre os intermediários no processo 

de distribuição, escrevendo no quadro os resultados das 

intervenções dos alunos. Após ter consolidado os 

conteúdos em estudo, solicitei aos alunos a realização do 

exercício 1, da pág. 142 do manual.  

Terminado o ponto 4.1.2 – Circuito de distribuição e 

antes de dar início à subunidade 4.1.3 – Comércio – tipos 

de comércio e métodos de distribuição, apresentei a 

calendarização do trabalho a realizar pelos alunos, para a 

apresentação oral, temas, objectivos e critérios de 

avaliação e entreguei um guia de orientação aos alunos 

sobre o trabalho. Dois alunos, com notas um pouco mais 

baixas, propuseram-se de imediato a fazer o trabalho, 

aliás os alunos ficaram muito entusiasmados, mas como 

tinham teste na semana seguinte pediram se era possível 

adiar um pouco a data de apresentação. As alunas que 

não foram avaliadas no primeiro período, candidataram-

se para fazer o trabalho sobre a moeda. 

Continuei a aula com algumas questões aos alunos de 

modo a aferir acerca dos seus conhecimentos sobre tipos 

de comércio, e com recurso ao projector prossegui com a 

apresentação em Powerpoint sobre os conceitos, que ia 

complementando com a leitura de textos do manual.  

As metodologias utilizadas nesta aula passaram pela  

adopção das técnicas pedagógicas, técnica por 

descoberta e Brainstorming, com recurso ao método 

expositivo e interrogativo, pelo que foram bastante 

diversificadas, verificando-se o seu sucesso através da 

participação muito “acesa” por parte dos alunos. 

Muito brevemente, fiz uma síntese dos conteúdos 

Ao contrário do planeado, a 

primeira aula lecionada 

incide sobre a subunidade 

4.1.2 – Circuitos de 

distribuição. 

Tal como referi 

anteriormente é meu 

objectivo a diversificação de 

estratégias, com ênfase na 

utilização do vídeo, que 

conforme descrito no 

decorrer da aula, parece-me 

ter funcionado muito bem.  

No decorrer desta aula, o 

vídeo foi utilizado mais para 

o final com o objectivo de 

consolidação dos conteúdos 

e síntese dos conteúdos.  

A aula decorreu de acordo 

com o planificado. Fiquei 

surpreendida porque alguns 

conceitos não são tão claros 

para os alunos como eu 

julgava serem.  

Os alunos são bastante 

participativos pelo que, por 

vezes, as planificações não 

são cumpridas na integra. 

Nesta aula o uso do vídeo, 

serviu como conteúdo de 

ensino, cujo objectivo foi a 

apresentação de um assunto 

de forma direta. Julgo ter 

sido adequado.  

Pela experiência de 

lecionação anterior, parece-

me que a utilização do vídeo, 

nomeadamente através de 

apresentações em 

Powerpoint/Prezzi 
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abordados.   

No final, fiz os registos na grelha de observação da aula.  

intercalada com a resolução 

de exercícios e leitura de 

textos do manual funciona 

muito bem.  

13/Fev  

Lecionação de 

aula (2) 

13.45h - 15.15h  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Comércio: tipos de comércio e métodos de 

distribuição. Continuação. Visualização de um vídeo 

sobre o Franchising.  

A aula decorreu de acordo com a planificação. Iniciei a 

mesma com a chamada e marcação de faltas e de 

seguida projetei o sumário.  

Comecei por colocar algumas questões, de modo a 

relacionar com os conceitos abordados no final da aula 

anterior, sobre tipos de comércio, caracterizando-os 

quanto à organização dos circuitos de distribuição 

(independente e integrado) e quanto às estratégias de 

comercialização. 

De seguida, iniciei a apresentação da matéria e dos 

conteúdos com recurso ao Powerpoint, e ao mesmo, 

através do método expositivo ia explicando os conteúdos 

e definições, com exemplos, para melhor compreensão 

dos alunos. Estes participaram de forma muito ativa e 

pertinente, eu ia respondendo às suas questões e ao 

mesmo tempo aferia se os alunos estavam a 

compreender os conceitos.  

Para melhor compreensão de alguns conceitos, por vezes 

não muito claros para os alunos, nomeadamente sobre o 

Franchising, dei continuidade à aula com a visualização 

de um vídeo (2’42’’) “How does the franchising works?”, 

sobre o qual distribui um guião de vídeo, por forma a que 

os alunos apreendessem os principais conceitos.  Depois 

da visualização do vídeo esclareci e exemplifiquei os 

principais conceitos inerentes ao tema. O vídeo foi 

utilizado como sensibilização para despertar a 

curiosidade e motivação para novos temas. 

Prossegui com a apresentação do Powerpoint e fui 

colocando questões aos alunos, método interrogativo, 

acerca das vantagens e desvantagens, quer para o 

franchisador, quer para o franchisado, que eles 

reconheciam. Fiz um pequeno esquema no quadro com a 

síntese das suas ideias.  

De seguida, solicitei aos alunos para lerem o texto da 

página 145 do manual, sobre o Franchising para 

comparação com as ideias identificadas pelos alunos 

acerca das vantagens e desvantagens do franchising. 

Para suscitar a atenção dos alunos à realidade do 

 

  

 

A aula correu muito bem e 

de acordo com o previsto. Os 

alunos, conforme já referi, 

são muito participativos, 

manifestaram interesse e 

motivação e estiveram mais 

atenção. No final pude 

comprovar que os alunos 

compreenderam os 

principais conceitos 

abordados na aula. 

A exemplificação através da 

visualização de imagens ou 

de um vídeo, parece-me uma 

boa estratégia a utilizar para 

que os alunos compreendam 

melhor os conceitos, ou seja 

recorrer ao uso do vídeo 

como técnica de produção 

do saber, ou enriquecimento 

entre os conteúdos. 

De acordo com o Currículo 

Nacional do Ensino Básico 

define-se competência em 

sentido lato, ou seja, “que 

integra conhecimentos, 

capacidades e atitudes e que 

pode ser entendida como 

saber em acção ou em uso.”, 

sendo assim e com as 

metodologias e estratégias 

utilizadas , certamente 

contribuí para a aquisição de 

competências por parte dos 

alunos. 

Julgo que a utilização do 

vídeo como ilustração ajuda 

significativamente os alunos 

na construção do seu 

conhecimento , dado que 
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Franchising dei-lhes um site exemplificativo de um caso 

real, onde poderiam recolher informação de como criar o 

seu próprio negócio de franchising www.o-

franchising.com. 

Por fim, e como já estava prestes a tocar, fiz uma síntese 

dos conteúdos abordados na aula, e ainda coloquei 

algumas questões para aferir acerca da aquisição de 

aprendizagens na aula.  

 

 

incita a análise e o espírito. 

Ao longo das minhas aulas, 

de exposição da matéria, 

gosto de colocar questões 

aos alunos, o que implica, 

por um lado, aulas  

dinâmicas, ativas, e mais 

motivadoras para os alunos, 

assim como a diversificação 

de estratégias utilizadas, 

intercaladas com a exposição 

e realização de outras 

actividades, como por 

exemplo o exercício digital,   

por outro lado, permite que 

estes se tornem mais 

reflexivos e autónoma e 

individualmente  encontrem 

respostas.  

Este exemplo (vídeo) remete 

os alunos para a descoberta 

e construção do seu próprio 

conhecimento. 

Questionar os alunos sobre a 

realidade, a actualidade e até 

mesmo sobre notícias 

económicas, é uma forma de 

os incentivar a estarem mais 

atentos à realidade 

económica e a procurarem 

essa informação. 

 

14/Fev 

Lecionação de 

aula (3) 

10.15h - 11.45h  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Comércio – tipos de comércio e métodos de 

distribuição. Continuação do sumário da aula anterior. 

Visualização de uma compra eletrónica. 

A aula iniciou-se com a chamada e marcação de faltas. A 

turma vinha de uma aula de educação física, pelo que 

alguns alunos chegaram um pouco atrasados.  

Projetei e ditei o sumário e os alunos escreveram no 

caderno diário. De seguida comecei por colocar algumas 

questões, avaliação diagnóstica, sobre os conceitos da 

aula anterior, que me pareceram não terem ficado bem 

compreendidos.  

Continuei com a apresentação do Powerpoint, 

intercalando com a exposição da matéria, método 

 

 

 

Os alunos vinham um pouco 

eufóricos devido ao facto de 

virem da aula de educação 

física. 

 A visualização de imagens, a 

título de exemplo, 

intercaladas com a exposição 

da matéria complementa, 

pela positiva, a consolidação 

dos conceitos.  

http://www.o-franchising.com/
http://www.o-franchising.com/
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expositivo, em que ia sempre exemplificando para que os 

alunos compreendessem melhor os conceitos.  

Os alunos sempre participativos, foram colocando as suas 

questões, às quais fui respondendo e esclarecendo as 

dúvidas que iam surgindo.  

Entretanto, solicitei aos alunos a realização de uma ficha 

de trabalho, que deveria ter sido realizada na aula 

anterior, mas devido à grande participação dos alunos e 

questões levantadas por estes não foi realizada.  

Distribuí a ficha de trabalho, e dei 15 minutos para que 

os alunos a resolvessem, para de seguida procedermos à 

sua correção em conjunto. Ao mesmo tempo, ia 

circulando pela sala de aula e tirando algumas dúvidas 

pontuais.  

Terminado o tempo de realização da ficha, procedi à 

respetiva correção, solicitando aos alunos para irem 

lendo as suas respostas, deste modo, e em simultâneo ia 

fazendo uma avaliação de observação de aula. 

Retornei à apresentação e dei continuidade à aula com a 

colocação de algumas questões sobre os métodos de 

distribuição, de modo a aferir acerca dos conhecimentos 

dos alunos relativos a esta temática. Há medida que ia 

explicando os conceitos, ia apresentando imagens, a 

título exemplificativo, para que os alunos associassem os 

conceitos à realidade.  

A título de exemplo, continuei com a apresentação de 

uma compra electrónica, onde vídeo foi utilizado como 

ilustração, para ajudar a compor cenários desconhecidos 

dos alunos, podendo ajudar a compreender o que se fala 

em aula, aproximando os alunos a uma determinada 

realidade. 

 De seguida apresentei um exercício digital, em que 

solicitei aos alunos, há medida que eu ia apresentado as 

imagens, para identificarem os métodos de venda 

correspondentes, deste modo recorri a este recurso  

como apoio didáctico. 

Terminado este exercício, fiz uma breve síntese da aula 

para aferir sobre as aprendizagens. 

Por fim, voltei a informar os alunos que ia enviar por 

email a apresentação em Powerpoint, para o email da 

turma, pelo que poderiam consultar e estudar pelo 

mesmo, assim como a ficha de trabalho e respetiva 

correção.  

 

Os alunos portaram-se muito 

bem, sem falatórios nem 

burburinhos, até ao 

momento em que distribuí a 

ficha de trabalho. A partir 

dessa altura foi como se 

“desligassem” e começaram 

a fazer algum ruído, que se 

tornou incomodativo.  

Tive que os mandar calar, 

mas sem sucesso. A aula, no 

final, tornou-se cansativa, 

pois com frequência tinha de 

lhes chamar a atenção. 

Na minha opinião, a 

visualização de imagens 

exemplificativas (vídeo 

ilustração, Moran, 1997) 

estabelece um elo de ligação 

entre os temas abordados e 

a realidade económica, 

contribuindo de forma 

significativa para a 

construção do conhecimento 

do aluno, conforme se 

verificou no desenvolvimento 

da aula  

É fundamental definir que 

estratégia é todo o trabalho 

desenvolvido pelo professor, 

desde a planificação, ao 

desenvolvimento de práticas 

didáticas (tarefas, atividades, 

testes, etc.), assim como à 

avaliação das competências 

adquiridas. Segundo Roldão 

(2009, cap.II, pág. 30), é 

necessário uma “boa 

operacionalização técnico-

didáctica que se 

consubstancia da estratégia.”  

Gosto de utilizar 

metodologias diferenciadas, 

por forma a tornar as aulas 

mais dinâmicas e a incentivar 

a motivação dos alunos, o 

que me pareceu ter 

acontecido com a realização 
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deste exercício digital, que 

os alunos manifestaram ter 

gostado muito.  

 

14/Fev Enviei por email para a turma o Powerpoint sobre o 

Comércio – tipos de comércio e métodos de distribuição, 

apresentado nas aulas anteriores. Informei que as fichas 

de trabalho realizadas nas aulas seguem em anexo com a 

respetiva corrreção. 

 

18/Fev 

Lecionação de 

aula (4) 

13.45h - 15.15h  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: A evolução da moeda – formas e funções. Da 

troca direta à troca indirecta. As formas da moeda. 

A aula iniciou com a chamada dos alunos e respetiva 

marcação de faltas. De seguida projetei e ditei o sumário 

e os alunos foram escrevendo no caderno diário.  

Comecei por colocar algumas questões aos alunos acerca 

da evolução da moeda, por forma a aferir sobre os seus 

conhecimentos sobre o tema, e de modo a realizar a 

avaliação diagnóstica.  

De seguida, continuei a exposição da matéria com 

recurso ao Powerpoint para exposição dos conteúdos. Fui 

solicitando a participação dos alunos, método 

interrogativo, de modo a que estes tirassem as suas 

próprias elações, e deste modo eu compreenderia as suas 

dívidas.  

Projetei e procedi à análise de um esquema sobre os 

inconvenientes da troca direta (pág. 151 do manual), 

sobre o qual coloquei algumas questões, ao mesmo 

tempo que ia explicando o seu significado.  

Continuei a apresentação em Powerpoint com a 

exposição da matéria sobre a evolução da moeda a as 

diferentes formas que esta assumiu ao longo dos tempos.  

A seguir, solicitei aos alunos que identificassem o tipo de 

moeda implícito nas imagens que ia apresentando, 

exercício digital, que resultou muito positivamente.  

Terminei a apresentação do tema com a exposição do 

conceito  e explicação de desmaterialização da moeda.  

Seguidamente, distribuí um guião de análise de um vídeo, 

sobre a evolução da moeda, e solicitei o seu 

preenchimento ao longo da visualização do vídeo (2’20’’), 

para que no final confrontássemos as respostas. O 

respetivo guião seria sujeito a avaliação.  

Informei os alunos que, se necessário e o pretendessem, 

 

 

 

Na minha opinião a aula 

correu muito bem e 

conforme o previsto. Os 

alunos, sempre muito 

participativos, o que faz com 

que as aulas se tornem 

bastante dinâmicas e ativas, 

portaram-se relativamente 

bem. Estiveram atentos e 

motivados, colocaram 

questões, e no final pude 

verificar que 

compreenderam os 

principais conceitos. 

Fiquei surpreendida, porque 

alguns conceitos que me 

parecem acessíveis não são 

tão claros para os alunos, o 

que implica alguma 

persistência na sua 

explicação.  

Reforço a importância do 

exercício em formato digital, 

com recurso a imagens, em 

que os alunos correspondem 

muito bem, contribuindo 

para a construção do 

conhecimento e  

consolidação dos conteúdos 

apresentados.  

Os alunos mostraram-se 

bastante atentos e 

empenhados na resolução do 

guião de análise do vídeo. 
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repetiria a visualização do vídeo. 

Por fim, e porque estava praticamente a tocar, fiz uma 

breve síntese dos conteúdos abordados na aula de modo 

a aferir acerca das aprendizagens.  

Solicitaram a sua repetição 

de modo a melhor o 

compreenderem. 

De acordo com González 

(2001: p.121) “o ensino da 

economia baseada em meios 

audiovisuais permite cada 

vez mais a utilização de uma 

grande número de recursos 

(…) constituem atividades 

que adquirem especial relevo 

devido à motivação e atração 

que o audiovisual desperta 

nos alunos com estas 

idades.” 

Fiquei muito satisfeita com o 

resultado da lecionação 

desta aula. Exerci a 

autoridade, controlei o 

“ruído”, incentivei a 

participação e motivei os 

alunos. O resultado foi 

bastante positivo.   

20/Fev 

Lecionação de 

aula (5) 

13.45h - 15.15h  

 

AULA LECIONADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Atividades de revisão e consolidação de 

conhecimentos sobre o comércio. Apresentação dos 

trabalhos. Resolução de ficha de trabalho.  

A aula decorreu de acordo com o planificado. Dado os 

alunos terem teste no dia seguinte, 21/02/2014, 

conforme combinado com a professora cooperante, 

nesta aula os alunos apresentam os trabalhos realizados 

sobre tipos de comércio e métodos de distribuição. Desta 

forma, serão esclarecidas eventuais dúvidas que tenham 

surgido.  

A aula iniciou com a preparação dos alunos para 

apresentação dos trabalhos, seguida da respetiva 

apresentação. Os alunos recorreram ao Powerpoint e ao 

Prezzi para as referidas apresentações. Ao longo das 

mesmas fui colocando questões, de modo a aferir se os 

alunos tinham dúvidas sobre os conteúdos expostos e 

perceber se estariam a apreender a informação que lhes 

estava  a ser transmitida. 

No final das apresentações solicitei aos alunos para 

fazerem a sua auto-avaliação.  

Por fim, e em síntese, foi realizada uma breve reflexão 

acerca dos trabalhos apresentados, e em conjunto com a 

professora cooperante foi feita a avaliação dos alunos e 

 

Os alunos mostraram-se 

muito receptivos e 

entusiasmados com 

realização e apresentação 

dos trabalhos sobre o 

comércio. 

Na minha opinião, é uma boa 

estratégia, pois ao 

prepararem as  

apresentações com recurso 

ao vídeo, estas contribuem 

não só para a construção do 

seu próprio conhecimento, 

mas também como 

consolidação de conteúdos. 

Além do que, os alunos em 

simultâneo estão a fazer 

sínteses dos temas em 

estudo.  

O resultado das 

apresentações, naturalmente 

dos trabalhos desenvolvidos, 

foram alvo de avaliação, quer 

em termos comunicacionais, 
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dos trabalhos.  

Tendo em conta que os trabalhos apresentados teriam 

como objectivo a consolidação de conhecimentos e 

síntese de conteúdos, a não realização dos trabalhos não 

implicaria penalização, seriam elementos de avaliação 

abonativos para alunos com mais dificuldades.  

O esclarecimento de dúvidas reportava-se também a 

matéria não lecionada por mim, pelo que há medida que 

os alunos iam colocando as suas questões, eu e a 

professora cooperante, íamos junto dos alunos, 

esclarecendo individualmente. 

De seguida, e para finalizar, solicitei aos alunos a 

realização de uma ficha de trabalho, sobre o comércio,  

para consolidação de conhecimentos e respetiva 

correção. 

No final da aula preenchi a respetiva grelha de 

observação.  

de qualidades e defeitos, 

quer no que diz respeito à 

análise de grupo, 

comunicação e participação. 

Conforme refere Moran 

(2007), o vídeo como 

avaliação, é de grande 

utilidade. 

Os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos são uma súmula 

dos temas abordados nas 

minhas aulas e refletem o 

empenho e motivação dos  

alunos na sua consecução.  

É importante referir ainda  

que, desde o início da 

lecionação das aulas na 

turma, sempre identifiquei os 

alunos pelo nome próprio, e 

que, inclusive, comentaram 

numa aula “ a professora 

sabe o nome de todos!” o 

que me parece ter 

contribuído para a relação 

pedagógica muito saudável 

que se estabeleceu entre 

mim e os alunos e de grande 

empatia.  

 Enviei por email a apresentação em Powerpoint utilizada 

nas aulas sobre Evolução da moeda, para o correio da 

turma, assim como todas as atividades e fichas de 

trabalho. 

O envio dos meus recursos 

para os alunos, 

nomeadamente os 

Powerpoint, servem de base 

de estudo para os alunos.  

25/Fev 

Observação de 

aula (3) 

13.45h - 15.15h  

 

AULA OBSERVADA – BLOCO DE 90 MINUTOS 

Sumário: Ficha de trabalho sobre a moeda. A nova 

moeda europeia – o Euro. Os critérios de convergência. 

Noção de preço. 

A professora deu inicio à aula com a chamada e de 

seguida registou as faltas. De seguida a professora 

cooperante ditou o sumário e continuou a aula com uma 

breve revisão sobre os conceitos abordados na última 

aula, por forma a fazer o elo de ligação com o tema 

sumariado. 

A professora fez um esquema no quadro com os 

principais conceitos e ao mesmo tempo foi expondo a 

matéria. Solicitou a intervenção dos alunos, para irem ao 

quadro, identificar os países da Zona Euro.   

Por opção resolvi assistir  a 

mais umas aulas até os 

alunos apresentarem os 

trabalhos sobre a moeda, 

tema lecionado por mim, 

uma vez que os alunos tanto 

se empenharam na sua 

realização e por forma a 

concretizar a sua avaliação. 

 Em conversa, antes do início 

da aula, sugeri à professora 

cooperante a visualização de  

alguns vídeos sobre o tema , 

nomeadamente “O BCE e o 

eurossistema em 3 minutos” 



 

 

 

Escola Secundária de José Afonso                                                                                         Célia Fernandes 

24 

A aula continuou com a exposição da matéria, por parte 

da professora cooperante. 

Para finalizar a aula, a professora cooperante pediu-me 

se podia apresentar o vídeo sobre estabilidade de preços. 

Os alunos assistiram, atentos, e no final comentaram que 

gostavam de ver novamente.  

e “A estabilidade de preços e 

a inflação” do Banco de 

Portugal. Achou a ideia 

interessante e combinámos 

que eu ajudaria na 

visualização dos mesmos.  

Os alunos estavam um pouco 

inquietos, pelo que a 

professora teve que chamar 

a atenção várias vezes para o 

ruído permanente que 

penalizava o bom 

funcionamento da aula. 

28/Fev 

Observação de 

aula (3) 

10.15h - 11.45h 

Fui assistir novamente à aula dado ter combinado com a 

professora cooperante a visualização do vídeo sobre o 

“BCE e o Eurossistema em 3 minutos”. Além do que 

queria manter a minha presença até à realização dos 

questionários. 

Combinei com a professora cooperante fazer os 

questionários na aula seguinte. A professora Sofia 

concordou e convidou-me para assistir a uma sessão de 

Educação para a Saúde, no dia 6 de Março, data da 

próxima aula.  

 

 

06/Mar A aula começou com a preparação dos alunos para as 

apresentações dos trabalhos sobre a Evolução da moeda. 

Após a apresentação dos trabalhos por parte dos alunos 

procedi à aplicação dos questionários sobre as aulas de 

Economia lecionadas por mim e a utilização das 

tecnologias digitais, nomeadamente do vídeo em 

contexto escolar, para tratamento da respetiva 

informação no Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada.  

De seguida, e a convite da professora cooperante, fui 

assistir a uma Sessão de Educação para a Saúde.  

`No decorrer da 

apresentação dos trabalhos 

procedi à avaliação com o 

registo na respectiva grelha 

de avaliação. 

Segundo Gronlund (1976) 

“Enquanto que os objectivos 

educacionais incluem uma 

vasta gama de metas de 

aprendizagem, a avaliação 

inclui uma vasta gama de 

procedimentos. A chave de 

uma boa avaliação consiste 

em relacionar os seus 

procedimentos tão 

diretamente quanto possível 

com as metas específicas de 

aprendizagem a serem 

avaliadas.”                                                         

13/Mar Reuni novamente com a professora cooperante para 

trocar informações acerca das avaliações dos trabalhos 

apresentados.  

Quanto à avaliação geral do trabalho desenvolvido com a 

Após avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos 

sobre Tipos de comércio e 

sobre a Evolução da moeda, 
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turma 10º2E, foi positiva. Os trabalhos apresentados 

sobre Tipos de comércio e Métodos de distribuição e a 

Evolução da moeda foram o culminar do trabalho 

desenvolvido por mim ao longo das aulas lecionadas. Os 

alunos mostraram-se muito entusiasmados e motivados 

com a proposta de trabalho a desenvolver. Faziam 

questão da minha presença nas apresentações e na 

avaliação das mesmas. No final referiram que gostaram 

muito de fazer “este trabalho”, “à medida que o fazemos 

estamos a estudar!”. 

Foi gratificante verificar que o trabalho desenvolvido com 

os alunos foi bem sucedido, e que contribuiu para 

construção do seu próprio conhecimento e das suas 

aprendizagens. 

 

Termino com a seguinte frase que penso ser o “reflexo” 

do trabalho desenvolvido por mim e descrito neste diário 

de campo. 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” 

Paulo Freire 

com recurso às tecnologias 

digitais e nomeadamente ao 

uso do vídeo para 

apresentações, penso que é 

uma metodologia de ensino 

eficaz, uma vez que promove 

a aprendizagem através da 

construção do 

conhecimento. 

No final solicitei aos alunos 

que fizessem a sua auto-

avaliação e eles identificaram  

as apresentações, como 

sendo, por norma e para 

alguns  “intimidadoras”. No 

entanto, compensadoras 

porque são trabalhos que 

promovem muito as 

aprendizagens.  
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          Objectivos 
 

Conteúdos 

Conhecer Compreender Aplicar Analisar Sintetizar Avaliar Criar 

I - Circuitos de distribuição – noção, tipos 
e intervenientes 

 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
 
 

   

II – Importrtância da distribuição na 
atividade económica 

 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

   

III – Tipos de comércio e métodos de 
venda 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 

IV – A evolução da moeda, formas e 
funções 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

V – Fatores que influenciam a formação 
dos preços 
 

 
x 

 
x 

 
x 

    

 

FIO CONDUTOR: Perspetivar o papel da Distribuição,  reconhecendo a sua importância e atendendo às funções da moeda bem como à inflação numa  

economia de troca, com vista a uma melhor compreensão da realidade económica e social e consequente incorporação do conhecimento. 
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PLANO  DE MÉDIO PRAZO 
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Conteúdos Competências 
centrais 

          Objetivos Métodos 
 Estratégias 

Recursos Calenda-
rização 

Avaliação 
 

4. Comércio e 
moeda 
 
 
 
4.1 – Comércio – 
noção e tipos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Construir diferentes 
circuitos de 
distribuição 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar 
instrumentos 
económicos para 
decifrar a realidade 
económica 
 
 
 
 
 
 

I – Caracterizar os diferentes tipos 
de circuitos de distribuição 
 
• Identificar varios circuitos de 
distribuição 
• Distinguir os intermediários  do 
circuito de distribuição 
• Dar exemplos de diferentes 
circuitos de distribuição 
 
 
II – Analisar a importância da 
distribuição na atividade económica 
 

 Definir distribuição 

 Identificar as atividades que 
formam o circuito de distribuição 

 Explicitar a importância da 
distribuição 

 
III – Analisar os vários tipos de 
comércio e métodos de venda 
 
• Identificar diferentes métodos de 
venda 

 

 Diálogo professor/aluno 
 

 Método expositivo e 
interrogativo 
 

* Projeção de  PPT como 
consolidação de conhecimentos 

 

 Exploração de diapositivos 
 
• Realização de fichas de 
trabalho e atividades do  
Manual, individuais ou em 
pares 
 

 Análise de textos, gráficos  e 
vídeos  

 
* Projeção de  PPT como 
síntese 
 
 
• Diálogo professor/aluno 
 

 
- Computador com 
ligação à internet 
 
- Vídeo-projetor 
 
- Quadro e 
marcadores 
 
- Manual 
 
- Fichas de 
trabalho/atividades 
 
- Apresentação em 
Powerpoint  
 
- Vídeos síntese 
sobre a matéria 
  
 
  
- Quadro e 
marcadores 
 
- Vídeo-projetor 

 
 
 
 
 
 
 

2 
Blocos 
(90’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Blocos 
 
 
 
 

 
 Diagnóstica 

- Questões orais 
 

 
 
 
 
 Formativa: 

- fichas de 
trabalho/exercícios 
- Observação direta: 
grelhas de 
observação do 
trabalho em sala de 
aula 

 
 
 
 
 Sumativa 
-Teste de avaliação  
 
 
 
 

FIO CONDUTOR: : Perspetivar a Distribuição, analisada través das suas dimensões económicas e sociais, reconhecer a sua importância  numa economia de troca tendo em conta as 

funções da moeda e o fenómeno da inflação por forma a compreender a realidade económica e social. 
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4.2 – A evolução da 
moeda – formas e 
funções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 – A nova moeda 
portuguesa – O Euro 
 
 
 
4.4 – O preço de um 
bem – noção e 
componentes 

 
 
 
 
- Fazer escolhas 
conscientes como 
consumidor  de 
acordo com os tipos 
de comércio e 
métodos de venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver 
atitudes pro-ativas de 
cidadania 
 
 
- Fazer escolhas 
conscientes de 

• Caracterizar os vários tipos de 
comércio 
• Relacionar os tipos de comércio e 
os métodos de venda 

 Tirar conclusões de análise de 
notícias, textos, vídeos 
relacionados com tipos de 
comércio e métodos de venda 

• Justificar  o impacto do 
desenvolvimento da distribuição  e a 
sua importância  
 
IV – Analisar o papel da moeda na 
atividade económica 
 
• Definir moeda 
• Explicar as funções da moeda 
• Caracterizar os vários tipos de 
moeda 
• Relacionar as novas formas de 
pagamento com a evolução 
tecnológica 
• Justificar  o aparecimento da 
moeda com a necessidade de 
desenvolvimento da atividade 
económica  
•Descrever a evolução da moeda 
•Relacionar o  progresso da 
tecnologia com o processo de 
desmaterialização da moeda 
 
•Explicitar em que consiste o Euro  
•Enunciar vantagens e desvantagens 
da introdução do Euro 
 
V – Compreender os fatores que 
influenciam os preços 
 

• Projeção de PPT como síntese 
 
• Elaboração de apresentações, 
sínteses  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Diálogo professor/aluno 

 
• Método expositivo e 
interrogativo 
 
• Análise de textos, gráficos  e 
vídeos 
 

 Projeção de PPT como síntese 
 

 Visualização de vídeos sobre 
a evolução e 
desmaterialização da moeda 

 

 Resolução de fichas 
formativas e reflexões sobre 
o tema 

 
 
 
 

• Diálogo professor/aluno 
 
• Método expositivo e 
interrogativo 
 

 
- Computador com 
ligação à internet 
 
- Manual 
 
- Fichas de 
trabalho/atividades 
 
- Documentos de 
imprensa, sites e 
estatísticas 
 
- Vídeos síntese 
sobre a matéria 
 
- Guiões de análise 
de vídeos 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quadro e 
marcadores 
 
- Vídeo-projetor 
 
- Computador com 
ligação à internet 
 
- Manual 
 
- Fichas de 
trabalho/atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bloco 
(90’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Blocos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagnóstica 

- Questões orais 
 

 
 Formativa: 

- fichas de 
trabalho/atividades 
- Observação direta: 
grelhas de 
observação do 
trabalho em sala de 
aula 

     - Guião de vídeo 
 
 Sumativa 

-Teste de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnóstica 
 

- Questões orais 
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4.5 – A inflação – 
noção e medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 – A inflação em 
Portugal e na União 
Europeia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acordo com os 
fatores que 
influenciam os preços  

• Definir preço de um bem 
• Enunciar fatores que influenciam o 
preço 
• Relacionar custo de produção de 
um bem com o seu preço  
 
• Definir inflação 
•Relacionar inflação com poder de 
compra 
• Relacionar inflação com o valor da 
moeda 
•Interpretar o fenómeno 
inflacionista 
•Interpretar os índices  IPC e IHPC 
•Calcular  taxas de inflação  
 
•Analisar a evolução da inflação em 
Portugal  
•Comparar e tirar conclusões da 
evolução da inflação em Portugal 
com a dos outros  países da EU 
 

• Análise de textos, gráficos  e 
vídeos 
 
• Projeção de PPT como 
consolidação de conhecimentos 
 
• Visualização de vídeos sobre a 
inflação e o BCE 
 
• Resolução de fichas 
formativas e reflexões sobre o 
tema 
 

 
 
- Documentos de 
imprensa, sites e 
estatísticas 
 
- Vídeos síntese 
sobre a matéria 
 
- Guiões de análise 
de vídeos 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Formativa: 
 

- fichas de 
trabalho/atividades 
- Observação direta: 
grelhas de observação 
do trabalho em sala de 
aula 
     - Guião de vídeo 
 

 Sumativa 
 

-Teste de avaliação 
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COMPETÊNCIAS GERAIS: 

 No domínio dos conhecimentos: 

 

 Compreende os conceitos económicos fundamentais, 

nomeadamente sobre Comércio e moeda: distribuição, moeda, 

inflação 

 Reconhece aspetos importantes da distribuição 

 Compreende a perspetiva da Economia na análise dos fenómenos 

sociais 

 Compreende a função da distribuição na atividade económica 

 Desenvolve a sua capacidade de analisar, avaliar e observar 

aspetos da realidade social onde está inserido 

 Compreende a função da moeda numa economia de troca 

 Utiliza corretamente a terminologia económica e a língua 

portuguesa 

 Utiliza as tecnologias de informação e comunicação 

 Estrutura respostas escritas com coerência em termos de 

conteúdos 

 Analisa documentos de diversos tipos – notícias de imprensa, 

textos, dados estatísticos, vídeos. 

 

 

 

 No domínio dos comportamentos e atitudes 

 

 Reconhece, de forma consciente, o seu papel como 

consumidor  

 Aborda de forma crítica os problemas 

 Reflete acerca  das  vivências do quotidiano do aluno sobre: 

preços, procura, oferta, inflação 

 Desenvolve o gosto pela pesquisa de informação em diversas 

fontes 

 Desenvolve hábitos e métodos de estudo 

 Seja rigoroso no seu trabalho 
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PLANO  DE AULA 1 

CURSO: Ciências Socioeconómicas                                                                                                                                           

DISCIPLINA HORA DURAÇÃO DIA ANO UNIDADE LETIVA 

Economia A 13.45h-15.15h 90 m 11/02/2014 10º2E 4 –Comércio e Moeda 

 

SUBUNIDADE: 4.1.2 Circuito de distribuição 

Aula nº 105/106                                             

 

SUMÁRIO: Circuito de distribuição. Realização de um exercício sobre circuitos de distribuição. Comércio: tipos de comércio.  

 

 

Conteúdos 

 

Competências 

específicas 

 

objetivos 

 

Atividades 

 

Métodos 

Estratégias 

 

 

Recursos 

 

Tempo 

(Min) 

 

Avaliação 

4.1.2 – Circuito 
de distribuição 

 

- ultra-curto 
- curto 
- longo 
 
4.1.3 Comércio – 
tipos de 

comércio e 
métodos de 
distribuição 
 
• Tipos de 

comércio 

 
- Comércio 
independente 
- Comércio 
integrado 
 
 

 
 Constrói canais 

de distribuição 

 
 Relaciona os 

intermediários do 
circuito de 
distribuição 
 

 Tem consciência 
da existência de 
vários tipos de 
comércio 
 

 Relaciona os 

vários tipos de 
comércio e 
métodos de 
distribuição 

 
 

Compreender a 
importância do 

comércio 

 
 Identificar 

diferentes 
canais de 
distribuição 

 

Analisar os 
diferentes tipos 
de comércio e 
métodos de 
distribuição 

 

 Caracterizar os 
diversos tipos 
de comércio  
 

 Identificar os 
diversos 
métodos de 

distribuição 

- Sumário/faltas 
 

- Brainstorming 

sobre intermediários 
no processo de 
distribuição 
 
- Exercícios sobre 
Circuitos de 

distribuição 
 
- Apresentação do 
trabalho individual a 
realizar: tema, 

subtema, objetivos, 

calendarização e 
critérios de 
avaliação   
 
 
- Brainstorming 
sobre tipos de 

comércio 

 Método expositivo 
e interrogativo e 

ativo  

 
 Exposição dos 

conteúdos com 
interacção dos 
alunos  

 

 Realização de 
exercício do 
manual (exerc. 1, 
pág. 142) no 
caderno.  

 

 Correção do 
exercício no 
quadro. 

 
 Visualização de 

Powerpoint 
 

 

 
- 

Computado

r e vídeo 
projetor 
 
- Manual 
 
- Quadro e 

marcadore
s 
 
- PPT 
 

10 
 

15 

 
   
 
 
    30 

 

 
 

10  
 
 

 

 
 
 
 

10 
 
 

15 

Avaliação 
diagnóstica 

 

- questões  
orais 
 
Avaliação 
formativa 
 

- questões 
orais  
- realização 
de exercícios 
-grelha de 

observação 
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• Relacionar os 
tipos de 
comércio com os 
métodos de 
distribuição 

 

 
- Apresentação em 
PowerPoint com 
exposição dos 
conteúdos 
 

- Síntese 
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QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA ORAL 

 O que é a Distribuição? 

 Qual a sua função? 

 Porque é a Distribuição tão 

importante na atividade 

económica? 

 Que tipos de comércio existem? 

 Quais os métodos de distribuição 

que existem? 

 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 As questões serão colocadas aos 

alunos tendo em conta as suas 

especificidades. Procurarei ter em 

conta as condições 

socioeconómicas de cada um por 

forma a adequar os exemplos e 

questões aos mesmos. Por outro 

lado, terei o cuidado de incentivar a 

participação dos mais introvertidos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 Entrada, sumário e registo de presenças.  

 

 Perguntas/respostas sobre os intermediários no processo de distribuição 

(Avaliação diagnóstica). Identificar se os conceitos da aula anterior foram 

apreendidos pelos alunos. 

 

 De seguida é realizado um exercício do manual (exerc. 1, pág. 142) para 

consolidação de conhecimentos acerca do Circuito de distribuição. 

 

 Apresentação do trabalho individual a realizar sobre os tipos de comércio. 

 

 Segue com a apresentação em Powerpoint com exposição da matéria (Tipos de 

comércio e métodos de distribuição). 

 

 Continua a apresentação intercalando com a colocação de questões aos alunos 

acerca dos conteúdos apresentados. 

 

 Síntese da aula (com questões orais aos alunos por forma a verificar se os alunos 

atingiram os objetivos de aprendizagem). 

NOTA: O cumprimento do plano de aula, depende sempre, naturalmente, do desempenho e participação dos alunos, pelo que a realização de mais 

uma ficha de trabalho com a respetiva correção dependeria  do resultado da interação pedagógica no decorrer da aula.  
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PLANO  DE AULA 2 

CURSO: Ciências Socioeconómicas                                                                                                                                           

DISCIPLINA HORA DURAÇÃO DIA ANO UNIDADE LETIVA 

Economia A 13.45h-15.15h 90 m 13/02/2014 10º2E 4 –Comércio e Moeda 

 

SUBUNIDADE: 4.1.3 Comércio – tipos de comércio e métodos de distribuição 

Aula nº 107/108                                             

 

SUMÁRIO: Comércio: tipos de comércio e métodos de distribuição. Continuação do sumário da aula anterior. Visualização de um vídeo 

sobre o franchising. 

 

 

 

Conteúdos 

 

Competência

s específicas 

 

Objectivos 

 

Atividades 

 

Métodos 

Estratégias 

 

 

Recursos 

 

Tempo 

(Min) 

 

Avaliação 

4.1.3 Comércio – 

tipos de 
comércio e 
métodos de 
distribuição 

 
• Tipos de 
comércio: 
 
- quanto à 
organização dos 
circuitos de 

distribuição 
 
- quanto às 
estratégias de 
comercialização 
 

 
 

 

 Analisa a 
informação  

 
 Seleciona a 

informação 
analisada  

 
 Identifica 

novas 
formas de 
distribuição 

 
 Reconhece 

os vários 
tipos de 
comércio e 
métodos de 

distribuição 

 Caracterizar 

os diversos 
tipos de 
comércio e 
métodos de 

distribuição 
 
 Identificar 

diversos tipos 
de comércio 

 
 

 Identificar 
novas formas 
de 
distribuição 

 
 Produzir e 

desenvolver 
competências 
de pesquisa e 

- Sumário/faltas 

 
- Perguntas/respostas 
sobre tipos de 
comércio 

 
- Apresentação em 
PowerPoint com 
exposição dos 
conteúdos 
 
- Visualização de um 

vídeo acerca do 
Franchising (2’42’’).  
How does franchising 
works? 
 
- Reflexão acerca da 

visualização do vídeo 
 
 

 

 Método expositivo e 
interrogativo 

 
 Esclarecimento de 

dúvidas  
 
 Exposição dos 

conteúdos com 
interação dos alunos  

 
 Visualização de um 

vídeo  
 

 

 

- Computador e 
vídeo projetor 
 
- Acesso à 

internet 
 
- PPT 
 
- Guião de 
vídeo 
 

10 

 
10 
 

   

 
  30 

 
 
 
 

15  

 
 
 
 
 

15 

 
 
 

 

Avaliação 
formativa:  

 
- Grelha de 

observação 
 

- Atitudes e 
comportame

nto 
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seleção de 
informação 

- Síntese 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciação pedagógica: Nesta aula serão apresentados os trabalhos realizados por alunos que não foram sujeitos a avaliação no 1º período, pelo que 

as questões terão incidência nestes alunos. Por outro lado, procurarei incentivar a participação de outros alunos mais introvertidos. 
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PLANO  DE AULA 3 

CURSO: Ciências Socioeconómicas                                                                                                                                           

DISCIPLINA HORA DURAÇÃO DIA ANO UNIDADE LETIVA 

Economia A 10.15h-11.45h 90 m 14/02/2014 10º2E 4 –Comércio e Moeda 

 

SUBUNIDADE: 4.1.3 Comércio – tipos de comércio e métodos de distribuição 

Aula nº 109/110                                             

 

SUMÁRIO: Métodos de distribuição: venda direta e venda à distância. Continuação do sumário da aula anterior. Visualização de uma 

compra eletrónica. 

 

 

 

Conteúdos 

 

Competências 

específicas 

 

Objectivos 

 

Atividades 

 

Métodos 

Estratégias 

 

 

Recursos 

 

Tempo 

(Min) 

 

Avaliação 

4.1.3 Comércio – 

tipos de 
comércio e 
métodos de 
venda 

 
• Tipos de 
comércio 
 
• Métodos de 
venda 
 

- venda direta 
 
- venda à 
distância 
 

 

 Compreende 
o conceito de 
Franchising 

 

 Seleciona a 
informação 
analisada  

 
 Identifica 

novas formas 
de 

distribuição 
 

 Reconhece 
os vários 
tipos de 
comércio e 

métodos de 
venda. 

 

 

 Identificar 
diversos 
métodos de 
venda 

 
 Relacionar os 

tipos de 
comércio com 
os métodos 
de venda 
 

 Tirar 
conclusões 
resultantes da 
análise de 
textos e 
gráficos 

relacionados 
com tipos de 
comércio e 

- Sumário/faltas 

 
- Perguntas/respostas 
sobre tipos de 
comércio 

 
- Apresentação em 
PowerPoint com 
exposição dos 
conteúdos –  
Continuação 
 

- Brainstorming sobre 
métodos de venda 
 
- Visualização de uma 
compra electrónica e-
commerce 

(Continente online) e 
análise de vídeo 
 

 

 Método expositivo 
e interrogativo e 
ativo  

 

 Exposição dos 
conteúdos com 
interacção dos 
alunos  

 
 Visualização e 

análise de um 

vídeo  
 

(comércio 
electrónico) 
 

 Realização de uma 

ficha de trabalho 
 
  Correção da ficha 

 

Computador e 
vídeo 
projector 
 

PPT 
 
Acesso à 
internet 
 
Ficha de 
trabalho 

 

10 

 
10 
 

  

 
 15 

 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

 
 
 

 

Avaliação 

diagnóstica 

 

- questões orais 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

- Grelha de 

observação  

 

- Atitudes e 

comportamento 

 

 



Mestrado em ensino de economia e contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Disciplina: Introdução à Prática Pedagógica IV                      Célia Fernandes 

 métodos de 
venda   

 
 Avaliar a 

importância 
da 

distribuição 
na economia 

- Exercício sobre 
métodos de venda 
 
- Realização de uma 
ficha de trabalho para 
consolidação de 

conhecimentos. 
 
- Síntese 

de trabalho 
 

15 
 
 

15 
 
 

5 
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DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 Entrada, sumário e registo de presenças; 

 

 Perguntas/respostas sobre os tipos de comércio de acordo com os critérios: 

organização do circuito de distribuição e estratégias de comercialização 

(Avaliação diagnóstica), com recurso ao quadro a professora vai escrevendo as 

respostas dos alunos; 

 

 Apresentação em Powerpoint com exposição da matéria  (Tipos de comércio e 

métodos de venda); 

 

 Visualização do site do Continente para análise da compra electrónica de 

produtos de grande consumo – site do e-commerce do Continente; 

 

 Realização de uma ficha de trabalho sobre tipos de comércio; 

 

 Continua a apresentação intercalando com a colocação de questões aos alunos 

acerca dos conteúdos apresentados; 

 

 Exercício digital: com recurso ao vídeo os alunos vão identificando os métodos 

de venda; 

 

 Resolução da ficha de trabalho; 

 

 Síntese da aula (com questões orais aos alunos por forma a verificar se os 

alunos atingiram os objectivos de aprendizagem). 

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA ORAL 

 Que tipos de comércio existem? 

 Quais os critérios que existem para 

identificar os tipos de comércio? 

 Quais os métodos de distribuição 

que existem? 

 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 As questões serão colocadas aos 

alunos tendo em conta as suas 

especificidades. Procurarei ter em 

conta as condições 

socioeconómicas de cada um por 

forma a adequar os exemplos e 

questões aos mesmos. Por outro 

lado, terei o cuidado de incentivar a 

participação dos mais introvertidos.  

 

NOTA: O cumprimento do plano de aula, depende sempre, naturalmente, do desempenho e participação dos alunos, pelo que a realização de mais 

uma ficha de trabalho com a respetiva correção dependeria  do resultado da interação pedagógica no decorrer da aula.  
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PLANO  DE AULA 4 

CURSO: Ciências Socioeconómicas                                                                                                                                           

DISCIPLINA HORA DURAÇÃO DIA ANO UNIDADE LETIVA 

Economia A 13.45h-15.15h 90 m 18/02/2014 10º2E 4 –Comércio e Moeda 

 

SUBUNIDADE: 4.2 A evolução da moeda – formas e funções 

Aula nº 111/112                                             

 

SUMÁRIO: A evolução da moeda- formas e funções. A desmaterialização da moeda. 

 

 

 

Conteúdos 

 

Competência

s específicas 

 

Objectivos 

 

Atividades 

 

Métodos 

Estratégias 

 

 

Recursos 

 

Tempo 

(Min) 

 

Avaliação 

4.2 A evolução da 
moeda – formas e 

funções 
 
• Troca direta e 
troca indireta 
 

• Formas de 
moeda 
 
• Funções da 
moeda 
 

•Desmaterializaçã

o da moeda 
 
 
 
 

 
 Descreve a 

evolução da 
moeda 
 

 Tem 
consciência 

da 
existência 
de vários 
tipos moeda 
 

 Caracteriza  

os vários 

tipos de 
moeda 

 
 Identifica as 

formas de 
moeda 

existentes  
 

Conhecer a 
evolução da 

moeda 
 

 Identificar 
os diversos 
tipos de 

moeda 
 
• 
Compreender 
a função da 
moeda numa 

economia de 

troca 
 
• Justificar o 
aparecimento 
da moeda 
 

 Relacionar a 
evolução 

- Sumário/faltas 
 

- Brainstorming sobre 
evolução da moeda 
 
- Apresentação em 
PowerPoint com 

exposição dos 
conteúdos 
 
- Exercício digital 
 
- Continuação da 

apresentação 

 
- Distribuição de guião 
de vídeo para resolução  
 
- Visualização de um 
vídeo sobre a evolução 

da moeda (2’20’’)  
 

 
 Método expositivo e 

interrogativo   
 
 Exposição dos 

conteúdos com 
interacção dos alunos  

 
 Realização de 

exercício  
 
 Visualização e análise 

de um vídeo  

 

 Preenchimento de 
guião de vídeo 

 
 (A evolução da 

moeda) Correção do 
guião 

 
 Ficha de trabalho 

 
- Computador 

 
- Vídeo 
projector 
 
- Powerpoint 

 
- Guião do 
vídeo 
 

10 
 

10 
 

  
  25 

 

 
 
5 
 
 

10 

 

 
5 
 
 
 
5 

 
 

 
Avaliação 

diagnóstica: 
 
- questões orais 
sobre a evolução 
da moeda 

 
Avaliação 
formativa: 
 
- grelha de 
observação 

 

- atitudes e 
comportamento 
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 Explica as 
funções da 
moeda 

 
 

tecnológica 
com o 
processo de 
desmateriali
zação da 
moeda  

- Resolução do guião do 
vídeo 
 
- Síntese 
 
- Realização de uma 

ficha de trabalho 

 
 

15 
 
 
 
5 
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QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA ORAL 

 O que é a troca direta? 

 O que é a troca indireta? 

 Como surgiu a Moeda? 

 Qual a sua função? 

 Que tipos de moeda existem? 

 Em que consiste a 

desmaterialização da moeda? 

 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 As questões serão colocadas aos 

alunos tendo em conta as suas 

especificidades. Procurarei ter em 

conta as condições 

socioeconómicas de cada um por 

forma a adequar os exemplos e 

questões aos mesmos. Por outro 

lado, terei o cuidado de incentivar a 

participação dos mais introvertidos.  

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 Entrada, sumário e registo de presenças  

 

 Perguntas/respostas sobre evolução da moeda (Avaliação diagnóstica)  

 

 Segue com a apresentação em Powerpoint com exposição da matéria  (Evolução 

da moeda – formas e funções) 

 

 Com recurso ao vídeo é realizado um exercício para os alunos identificarem nas 

imagens o tipo de moeda utilizado.  

 

 Visualização de vídeo (2’20’’) sobre a evolução da moeda e distribuição de guião 

do vídeo para preenchimento pelos alunos ao longo do filme 

 

 Síntese da aula (com questões orais aos alunos por forma a verificar se os alunos 

atingiram os objectivos de aprendizagem)  

 

 Resolução da ficha de trabalho sobre a moeda: formas e funções 

 

 Apresentação de uma proposta de trabalho sobre a evolução da moeda para 

apresentação oral.  

 

 

 

 NOTA: O cumprimento do plano de aula, depende sempre, naturalmente, do desempenho e participação dos alunos, pelo que a realização de mais 

uma ficha de trabalho com a respetiva correção dependeria  do resultado da interação pedagógica no decorrer da aula.  
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PLANO  DE AULA 5 

CURSO: Ciências Socioeconómicas                                                                                                                                           

DISCIPLINA HORA DURAÇÃO DIA ANO UNIDADE LETIVA 

Economia A 13.45h-15.15h 90 m 20/02/2014 10º2E 4 –Comércio e Moeda 

 

SUBUNIDADE: 4.1 – Comércio – noção e tipos e 4.2 A evolução da moeda – formas e funções 

Aula nº 113/114                                             

 

SUMÁRIO: Atividades de revisão e consolidação de conhecimentos sobre o comércio. Ficha de trabalho. 

 

 

Conteúdos 

 

Competências 

específicas 

 

Objectivos 

 

Atividades 

 

Métodos 

Estratégias 

 

 

Recursos 

 

Tempo 

(Min) 

 

Avaliação 

 

4. Comércio 

e moeda 

 

 

• 4.1 

Comércio e 

moeda – 

noção e 

tipos 

 

 

 

 

 Reconhece a 

importância 

da 

Distribuição 

 

 Verifica a 

consolidação  

de 

conhecimento

s no que 

concerne á 

subunidade 

4.1 

 

 

 

 

 

 Consolidar 

conhecimentos 

relacionados 

com os 

conteúdos da 

subunidade 4. 

1 – Comércio – 

noção e tipos 

 

- Sumário/faltas 

 

- Apresentação 

dos trabalhos 

realizados pelos 

alunos sobre o 

tema Comércio – 

noção e tipos. 

 

- Esclarecimento 

de dúvidas. 

 

- Realização de 

uma ficha de 

trabalho de 

consolidação de 

conhecimentos e 

respectiva 

correção 

- Síntese  

 

 Método 

expositivo e 

interrogativo – 

esclarecimento 

de dúvidas 

 

 Ficha de 

trabalho 

 

 

 

- Quadro 

 

- Manual 

 

- Computador, 

vídeo-projetor e 

recurso à 

internet 

10 

 

35 

 

  

 

 

 

    20 

 

 

25 

 

Avaliação 

formativa: 

 

- Grelha de 

observação da 

apresentação 

oral, clareza, 

rigor, gestão do 

tempo e 

interacção com 

a turma. 

 

- atitudes e 

comportamento 

 



DISTRIBUIÇÃO 

 

Professora: 

Célia 

Fernandes 

UNIDADE 4: COMÉRCIO E MOEDA 

 
SUBUNIDADE 4.1 .3 –  COMÉRCIO –  TIPOS DE COMÉRCIO E 

MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

ECONOMIA A 

1 



 Aula nº 105/106                                                  11 -02-2014 

 

 

 Sumário: Circuitos de distribuição. Realização de um exercício 

sobre circuitos de distribuição. Comércio: tipos de comércio.  

2 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA 



Comércio 

•Termo aplicado às atividades de 
distribuição 

•Exercida pelos comerciantes 

Atividade 
comercial 

•Caracteriza-se pela existência de 
diversos tipos de comércio 

4.1.3 – Comércio – tipos de comércio e 

métodos de distribuição 

3 



Tipos de comércio 

 

Quanto à organização dos 

circuitos de distribuição 

• Comércio independente 

• Comércio integrado: 

     - integração empresarial 

     - comércio associado 

     - franchising 

Quanto à estratégia de 

comercialização 

• Comércio tradicional 

• Hipermercados e 

supermercados 

• Centros comerciais 

• Grandes armazéns 

• Comércio especializado 

4 



Comerciantes detêm a propriedade dos estabelecimentos, não estão ligados 
juridicamente a produtores e intermediários, ex. retalhista. 

5 

1.1 Comércio independente 



 Aula 107/108                                                      13/02/2014  

 

 Sumário: O comércio: tipos de comércio e métodos de 

distribuição. Visualização de um vídeo sobre Franchising.  

6 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA 



Integração 
empresarial 

Produtor, 
grossista e 
retalhista 

pertencem à 
mesma empresa. 

Zara, Pingo Doce, 
Continente 

Comércio 
associado 

Associação de 
comerciantes 

independentes que 
compram e 

armazenam grandes 
quantidades. 

 

GRULA 

Franchising 

Comercialização de 
produtos em 

colaboração entre o 
franchisador e o(s) 

franchisado(s). 

MacDonalds 

Benetton 

VIDEO: How does the 
franchising works? (2’20’’) 

 

7 

1.2 Comércio integrado 
( P RO D U TO R,  GRO S S IS TA  E  RETALHIS TA  ATUAM  C O M O  U M  TO D O )  

https://www.youtube.com/watch?v=EmjA6O2HIus
https://www.youtube.com/watch?v=EmjA6O2HIus


 SITE  

 www.o-franchising.com 

 

8 

Curiosidades: Como criar um “Franchising”  

http://www.o-franchising.com/
http://www.o-franchising.com/
http://www.o-franchising.com/


 

9 

2.1 Comércio tradicional 

Características 

 

• Comércio a retalho 

 

• Poucos empregados 

 

• Pequena dimensão  

 

• Localização: áreas residenciais 

 

• Relação personalizada com o cliente 



 

10 

2.2 Hipermercados e supermercados 

• Comercialização de vários tipos de 

produtos, de consumo generalizado 

 

• Localização: centros urbanos, na periferia 

ou centros comerciais 

 

• Distinguem-se pelo nº artigos 

comercializados (30000/5000) e área 

venda 

 

• Grande dimensão: maior nº empregados 

 

• Aumento dos discounts: marcas próprias, 

melhores preços, oferta poucos serviços 

e diversidade => preços baixos 

 



Espaços de comércio generalista: lojas com diversos ramos de comércio 

Maioria das lojas franchising: Foreva, Parfois, Stefanel 

Localização: grandes centros urbanos, junto das principais vias de acesso, 
com grandes parques de estacionamento (Colombo) 

 

Retail park: Conjunto de estabelecimentos de média superfície 

Localizados junto a parque de estacionamento comum a todos  

Outlet: Estabelecimentos onde fabricantes e retalhistas vendem a 
preços reduzidos os restos de coleção e os excessos de stocks 
(Campera, Freeport) 

11 

2.3 Centros comerciais 



12 

2.4 Grandes armazéns 

Larga variedade de produtos de 

grande consumo 

Edifícios com dimensão  

Vendas por andares (department 

stores) 



13 

•Num produto: origem (sapataria) 

 

•Num tipo de cliente: bébes, 
pescadores, jovens 

 

•Em produtos afins: móveis e 
colchões 

 

•Num tema/assunto: desporto 
(Decathlon), FNAC (livros, CD) 

2.5 Comércio 
especializado 



 

Ficha de trabalho nº 1  

 

 

14 

ATIVIDADE 

AULA1_FICHA DE TRABALHO_TIPOS COMÉRCIO.pdf


 Aula 109/110                                                      14/02/2014  

 

 Sumário: Métodos de distribuição: venda direta e venda á 

distância. Visualização de uma compra eletrónica.  

15 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      

 

 

 

      Continente Online 

 

   

 

16 

MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO 

Venda direta Venda à distância 

• Na loja 

• Porta a porta 

• Ambulante (feiras) 

• Por correspondência 

• Por catálogo(La Redoute) 

• Comércio eletrónico ou e-

commerce (loja virtual) 

http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/homepage.aspx


 IDENTIFICA OS SEGUINTES MÉTODOS DE VENDA:  
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EXERCÍCIO 

http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=4902736


 

Ficha de trabalho nº 2  
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ATIVIDADE 

AULA2_FICHA DE TRABALHO_MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO.pdf


 SUBUNIDADE 4.1 –  Comércio –  noção e tipos  

 

 

Distribuição: transporte, armazenagem e comércio  

 Intermediários 

Circuitos de distribuição 

Tipos de comércio 

Métodos de venda 
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SÍNTESE 



 T E M A :  T ip o s  d e  c o m ér c io  e  M éto d o s  d e  ven d a   

 

 S U B TE MA S :   

 

-  C o m ér c io  t r a d ic io n a l   

-  H ip e r m er c a do s  e  su p er m er c a do s   

-  C en t ro s  c o m er c ia is   

-  C o m ér c io  esp ec ia l i za do   

-  Ven d a  à  d i s t â n c ia  /  C o m ér c io  e le t r ó n ico   

 

 O B J E T I VOS :   

 

-  P ro m over  a  u t i l i z aç ão  d a s  T I C  ( Tec n o lo g ia s  d e  I n fo r m a ç ã o  e  C o m u n ic a çã o ) ;   

-  p ro d u z i r  c o m p et ên c ia s  d e  a p r en d i za g em  a u t ó n o m a  e  c r ia ç ã o  d o  p r ó p r io  c o n h ec im ento ;   

-  d esenvo l ve r  c o m p et ên c ias  d e  p esq u isa ,  se leç ã o  d e  in fo r m a ç ão ,  i n te r p r et aç ão  e  t r a t a m en to  d a  
in fo r m a çã o ,  c o m  a  r esp et i va  a p l i c a ç ã o  à  r ea l id a d e ;   

-  exe r c i t a r  a  c o r r et a  u t i l i z aç ão  d a  l í n g u a  p o r t u g u esa  em  r eg i s to  o r a l  e  esc r i to ;   

-  u t i l i z a r  te r m in o lo g ia  esp ec í f i c a  d a  ec o n o m ia ;   

-  c a r a te r i za r  o s  d i fe r en tes  t ip o  d e  c o m ér c io  e  m éto d o s  d e  ven d a .   

 

 C A L ENDARI ZAÇ ÃO:   

 

1 1  feve r e i ro  –  I n í c io  d o  t r a b a lh o :  p esq u isa  e  se leç ã o  d a  in fo r m a çã o   

                    -   Desenvo l v im en to  d o s  t r a b a lh o s :  i n te r p r eta çã o  e  t r a t a m en to  d a  in fo r m a ç ão   

1 3  feve r e i ro  –  A p r esen t a ç ã o  o r a l  d o s  t r a b a lh o s  à  t u r m a   
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TRABALHO A PARES 



 APRESENTAÇÃO ORAL :   

 

-  Supor te :  Apresentação em PowerPoint   

-  Tempo:  15 minutos    

 

 ATIV IDADES A  DESENVOLVER:   

 

1 .  Pesquisa da informação no manual ,  internet  e  out ros  recursos ;   

2 .  Se leção  da informação –  tex to ,  imagens,  v ídeos ;   

3 .  Tratamento e  resumo da informação recolh ida;   

4 .  E laboração de  uma apresentação em PowerPoint  (máx imo de  15 d iapos i t ivos ) .   

 

 CRITÉRIOS  DE  AVAL IAÇÃO:   

 

-  Conteúdo c ient í f ico  do t rabalho;   

-  Adequação à real idade ;   

-  C lareza,  coerência  e  cr iat iv idade do supor te  produz ido ;   

-  Empenho e  espí r i to  de  equipa no t rabalho real izado nas  aulas ;   

-  R igor  na terminolog ia  especí f ica da d isc ip l ina e  da l inguagem na apresentação oral ;   

-  Interação  com a turma;   

-  Gestão do tempo.  
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DISTRIBUIÇÃO 

 

Professora: Cél ia 

Fernandes 

UNIDADE 4: COMÉRCIO E 

MOEDA 
SUBUNIDADE 4.2 –  EVOLUÇÃO DA MOEDA –  FORMAS 

E FUNÇÕES 

ECONOMIA A 



 Aula nº 111/112                                          18/02/2014  

 

 Sumário: A evolução da moeda –  formas e funções. A 

desmaterialização da moeda.  

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA 



Economia 
rudimentar 

•Economia de autossubsistência 

Sedentarismo 

•Melhoria instrumentos de trabalho 

•Aumento da produtividade 

Excedente 
económico 

•Produção passa a ser maior que o consumo 

•Desenvolve-se divisão do trabalho e especialização 

Sistema de 

Troca  

•Atualmente é impensável um país produzir tudo o que 
necessita 

4.2.1 – TROCA DIRETA E TROCA INDIRETA 



 

TROCA DIRETA 

Produto Produto 



Inconvenientes da troca direta 

Dispõe de trigo, 

 deseja lã 

Dispõe de sal,  

deseja trigo 

Dispõe de lã,  

deseja tabaco 

Dispõe de tabaco, 

deseja sal 

Disponibilidades e 

necessidades não 

coincidentes 

trigo 

s

a

l 

tabaco 

l

ã Tr
ig

o
 

n
ã

o
 s

a
ti

s
fa

z 

Sal 

Não satisfaz 

Lã 

(não satisfaz) 

Ta
b

a
c
o

 

 (n
ã

o
 s

a
tis

fa
z) 



Moeda 

•Bem de 
aceitação 
generalizada 

•Utilizado como 
intermediário 
nas trocas 

Fases-Trocas 

•Produto – 
moeda 

 

•Moeda – 
produto  

Troca 
indireta 

•Incremento da 
atividade 
comercial 

MOEDA 



 

TROCA INDIRETA 

Produto 

Produto 

Moeda 



 EVOLUÇÃO DA MOEDA 

Moeda mercadoria 

Bens utilizados como 
moeda 

Moeda metálica 

- Metais utilizados 
como moeda 

- Maior facilidade de 
transporte, 
durabilidade e 
divisibilidade  

Moeda-papel 

- Utilização de 
certificados de 
depósito ou letras de 
câmbio em troca 
moeda 

- Facilidade de 
transporte de grandes 
quantias 

   - Moeda     

    representativa 

   - Moeda fiduciária  

   - Papel-moeda 

Moeda 
escritural(moeda 

eletrónica) 

Constituída pela 
movimentação dos 

depósitos bancários. 

 

Resulta da circulação 
de depósitos à ordem. 

Instrumentos para 
depósito: 

Cheque, 
transferencias 
bancárias, cartões de 
débito/crédito 



MOEDA-PAPEL 

Moeda-papel 

Moeda 
representativa 

(convertível) 

= Reserva 
equivalente 

Moeda fiduciária 

(convertível) 

> Reserva 
equivalente 

Papel-moeda 

(não convertível) 

> Reserva 
equivalente 



FORMAS ATUAIS DE MOEDA 

 

Moeda corrente 

Moeda escritural 

• Moeda divisionária ou de 

trocos 

• Papel-moeda 

• Movimentação de 

depósitos à ordem 

• Moeda metálica 

 

• Notas 

• Instrumentos de 

movimentação de 

moeda escritural: 

     - Cheques 

     - Transferências   

        bancárias 

     - Cartões de débito    

       (MB) 

      - Cartões de    

        crédito 

 



 Identifique o tipo de moeda implícito nas imagens:  

EXERCÍCIO 



 

FUNÇÕES DA MOEDA 

Meio de pagamento:  

aceite e utilizado por todos, permite adquirir todos os 

bens 

Unidade de conta ou medida de valor: 

através da moeda mede-se o valor relativo dos  bens 

entre si, isto é, os preços. 

Reserva de valor:  

hipótese de conservar  a moeda para utilização futura 



                               Perde conteúdo material  

 

 

 

                                                   

                                                    Surge papel -moeda 

 

 

 

                                                                        

                                                                             Perde                          

                                                                             materialidade,                     

                                                                             mero registo     

                                                                             contabilístico 

 

DESMATERIALIZAÇÃO DA MOEDA 



 

 Vídeo “A evolução da moeda .” 

(2’20’’)  

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

 

 

Professora: Célia Fernandes 

Evolução moeda.mp4


1. Qual o tema abordado no vídeo? 

2. Identifique os tipos de troca mencionados no vídeo?  

3. Quais as formas de moeda identificadas no vídeo?  

4. A evolução do comércio deu origem ao aparecimento de um 

novo tipo de moeda. Identifique-a.  

5. Explique porque razão a moeda fiduciária constitui um risco 

para os depositantes.  

6. A moeda escritural, também designada de moeda eletrónica 

tem-se desenvolvido em todo o mundo. Caracterize -a.  

7. Quais os instrumentos utilizados na movimentação dos 

depósitos? 

8. Um cheque e um cartão de débito  (multibanco) são moeda 

escritural? Justifique a resposta.  

9. Quais são as funções da moeda?  

 

GUIÃO DO VÍDEO 



 Ficha de trabalho 1 

ATIVIDADE 

Professora: Célia Fernandes 

AULA3_FICHA DE TRABALHO_EVOLUÇÃO DA MOEDA.pdf


 A evolução da moeda 

 

Troca direta e troca indireta 

 

Formas da moeda 

 

Funções da moeda 

 

Desmaterialização da moeda 

 

SÍNTESE 



1. Qual o tema abordado no vídeo? 

A evolução e desmaterialização da moeda.  

2. Identifique os tipos de troca mencionados no vídeo ? 

Troca direta e troca indireta. 

3. Quais as formas de moeda identificadas no vídeo ? 

Moeda mercadoria, moeda metálica, moeda papel e moeda 
escritural . 

4. A evolução do comércio deu origem ao aparecimento de um 
novo tipo de moeda. Identifique-a(s).  

Moeda metálica, moeda papel, moeda escritural . 

5. Explique porque razão a moeda fiduciária constitui um risco 
para os depositantes.  

É um risco para os depositantes na medida em que os bancos se 
encontram incapacitados de reembolsar em ouro, em siultâneo, 
todos os seus clientes, já que não dispõem nos cofres  o valor em 
ouro equivalente ao da moeda de papel emitida.  

RESOLUÇÃO DO GUIÃO DO VÍDEO 



6. A moeda escritural, também designada de moeda eletrónica 
tem-se desenvolvido em todo o mundo. Caracterize -a.  

A moeda resulta da circulação dos depósitos à ordem.  

7. Quais os instrumentos utilizados na movimentação dos 
depósitos? 

Os depósitos movimentam-se através dos seguintes instrumentos: 
cheques, transferências bancárias, cartões de débito (MB) e 
cartões de crédito.  

8. Um cheque e um cartão de débito  (multibanco) são moeda 
escritural? Justifique a resposta. 

Não. São instrumentos util izados nos movimentos bancários.  

9. Quais são as funções da moeda?  

A moeda é util izada como: meio de pagamento,  unidade de conta 
ou medida de valor e reserva de valor.  

 

RESOLUÇÃO 



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.1 – Comércio – noção e tipos 

 

1. Faz corresponder aos tipos de comércio as características corretas.  

Integração empresarial ●                          ● Tipo de comércio em que uma das                                                                                                       

                                                                                       partes cede o direito de vender a sua   

                                                                          marca/produto a um terceiro, mediante    

                                                                          uma contrapartida monetária.  

 

Franchising                  ●              ● Produtores, grossistas e retalhistas   

                                                                                       pertencem à mesma organização                                                                                                                           

                                                                                       empresarial. 

 

Comércio integrado ●              ● Tipo de comércio constituído por entidades   

                                                                                       independentes que se juntam para fazer   

                                                                                       frente à concorrência. 

 

Comércio especializado●              ● Os intervenientes neste tipo de comércio  

                                                                                         não têm relações jurídicas entre si. 

 

Comércio associado    ●              ● Tipo de comércio em que os interesses são   

comuns a todos os intermediários sendo a  

                                                                                       gestão centralizada num dos elementos.  

 

Comércio independente  ●              ● Comércio de produtos associados a um  

                                                                                         tema, como o desporto, por exemplo. 

 

 

2. Preenche os espaços selecionando o tipo de comércio correspondente: 

A.  Lojas de fábrica que vendem restos de coleção e excesso de stocks designam-se 

____________ (Retail Park/Discount/Outlet). 

B. Um ________________ (Discount/ Outlet/supermercado) é um espaço comercial que 

funciona em regime de livre serviço onde se comercializam produtos alimentares e de uso 

doméstico (artigos de higiene e limpeza). 

C.  Um tipo de comércio de livre serviço que apresenta preços mais baixos, comercializando 

um número de referências reduzido e apresentando uma percentagem significativa de 

produtos de marca própria é característico de lojas chamadas ____________ (Retail Park/ 

Discount/Outlet). 



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

D. Um conjunto de lojas localizadas nas periferias dos centros urbanos, junto a um parque de 

estacionamento, integram um tipo de comércio designado por ________________ (Retail 

Park/supermercado/Discount). 

E. O ________________________ (supermercado/comércio tradicional/Retail Park) 

caracteriza-se por ser comércio de rua e de proximidade aos clientes.     

3.  Seleciona a alternativa que completa  corretamente a afirmação que se segue. 

O franchising é um tipo de comércio... 

 que favorece a expansão do negócio ao franchisador. 

 característico de empresas e marcas estrangeiras. 

 utilizado essencialmente pelo comércio tradicional. 

 

4. Classifica em verdadeiras e falsas as seguintes afirmações: 

 

 Uma sapataria é um comércio especializado num tipo de cliente.  

 A venda ambulante é um exemplo de venda direta. 

 Um supermercado distingue-se de um hipermercado pela área que ocupa. 

 Um centro comercial é uma estratégia de comercialização. 

 

5. Observa o gráfico abaixo e seleciona as afirmações verdadeiras que o acompanham.  

Percentagem de empresa que compram e vendem em linha , EU-27, 2009  

 

Fonte: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistic

s/pt (consulta em Fevereiro de 2013)  

 

 



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

 Mais de 50% das empresas europeias possui endereço ou página na internet.  

 O setor que menos utiliza o comércio eletrónico é o imobiliário.  

 O alojamento é o setor mais utilizador do comércio eletrónico.  

 No conjunto das atividades, as vendas eletrónicas representam um valor acima de 

20%.  

 As vendas eletrónicas realizadas pelas empresas representam menor peso, 

comparativamente às compras eletrónicas realizadas.  

 

 

Professora: Célia Fernandes 
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UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

1. Faz corresponder aos tipos de comércio as características corretas.  

Franchising                  ●                          ● Tipo de comércio em que uma das                                                                                                       

                                                                                       partes cede o direito de vender a sua   

                                                                          marca/produto a um terceiro, mediante    

                                                                          uma contrapartida monetária.  

 

Integração empresarial  ●              ● Produtores, grossistas e retalhistas   

                                                                                       pertencem à mesma organização                                                                                                                           

                                                                                       empresarial. 

 

Comércio associado ●              ● Tipo de comércio constituído por entidades   

                                                                                       independentes que se juntam para fazer   

                                                                                       frente à concorrência. 

 

Comércio independente ●              ● Os intervenientes neste tipo de comércio  

                                                                                         não têm relações jurídicas entre si. 

 

Comércio integrado    ●              ● Tipo de comércio em que os interesses são   

comuns a todos os intermediários sendo a  

                                                                                       gestão centralizada num dos elementos.  

 

Comércio especializado  ●              ● Comércio de produtos associados a um  

                                                                                         tema, como o desporto, por exemplo. 

 

 

2. Preenche os espaços selecionando o tipo de comércio correspondente: 

A.  Lojas de fábrica que vendem restos de coleção e excesso de stocks designam-se Outlet. 

B. Um supermercado é um espaço comercial que funciona em regime de livre serviço onde se 

comercializam produtos alimentares e de uso doméstico (artigos de higiene e limpeza). 

C.  Um tipo de comércio de livre serviço que apresenta preços mais baixos, comercializando 

um número de referências reduzido e apresentando uma percentagem significativa de 

produtos de marca própria é característico de lojas chamadas Discount. 

D. Um conjunto de lojas localizadas nas periferias dos centros urbanos, junto a um parque de 

estacionamento, integram um tipo de comércio designado por Retail Park. 

E. O comércio tradicional  caracteriza-se por ser comércio de rua e de proximidade aos 

clientes.     

3.  Seleciona a alternativa que completa corretamente a afirmação que se segue. 

O franchising é um tipo de comércio... 
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UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

 que favorece a expansão do negócio ao franchisador. 

 característico de empresas e marcas estrangeiras. 

 utilizado essencialmente pelo comércio tradicional. 

 

4. Classifica em verdadeiras e falsas as seguintes afirmações: 

 

 Uma sapataria é um comércio especializado num tipo de cliente. F 

 A venda ambulante é um exemplo de venda direta. V 

 Um supermercado distingue-se de um hipermercado pela área que ocupa. F 

 Um centro comercial é uma estratégia de comercialização. V 

 

5. Observa o gráfico abaixo e seleciona as afirmações verdadeiras que o acompanham.  

Percentagem de empresa que compram e vendem em linha , EU-27, 2009  

 

Fonte: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistic

s/pt (consulta em Fevereiro de 2013)  

 Mais de 50% das empresas europeias possui endereço ou página na internet. V 

 O setor que menos utiliza o comércio eletrónico é o imobiliário. F 

 O alojamento é o setor mais utilizador do comércio eletrónico. V 

 No conjunto das atividades, as vendas eletrónicas representam um valor acima de 

20%. F 

 As vendas eletrónicas realizadas pelas empresas representam menor peso, 

comparativamente às compras eletrónicas realizadas. V 
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SUBUNIDADE 4 – Comércio e moeda    

“O Franchising” 

1. Qual é o tema referenciado no vídeo? 

2. Em que consiste o Franchising? 

3. Qual o produto mencionado no vídeo, como exemplo de Franchising? 

4. De acordo com o vídeo, quem é o “Franchisador”?  

5. Quem é o “Franchisado”?  

6. O que entende por franquia comercial? 

7. Quais são as vantagens para o “Franchisador”? 

8. Quais as vantagens para o “Franchisado”? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmjA6O2HIus 

 

 

Professora: Célia Fernandes 

 

 

GUIÃO DE VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=EmjA6O2HIus
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CORREÇÃO DO GUIÃO DE VÍDEO 

1. Qual é o tema referenciado no vídeo? 

O franchising ou franquia comercial. 

2. Em que consiste o Franchising? 

Consiste num contrato em que uma empresa “franchisador”, cede a outra 

empresa, o “franchisado”, em contrapartida de um pagamento, o direito de se 

apresentar sob a sua marca para vender produtos ou serviços. 

3. Qual o produto mencionado no vídeo, como exemplo de Franchising? 

Os hamburgers utilizados como produto no negócio de franchising. 

4. De acordo com o vídeo, quem é o “Franchisador”?  

Franchisador é quem cede o direito ao franchisado de utilizar a sua marca. 

5. Quem é o “Franchisado”?  

Quem utiliza a marca registada e respectiva sinalética da empresa  

franchisadora.  

6. O que entende por franquia comercial? 

Franquia comercial ou franchising representa o mesmo, é a utilização de uma 

marca, produto, com decoração do espaço comercial, ambiente, forma de 

atendimento, formação dos funcionários definidos pela empresa franchisadora. 

7. Quais são as vantagens para o “Franchisador”? 

- facilidade de acesso rápido ao mercado 

- bom controlo do canal de distribuição 

- investimento reduzido 

- risco repartido com o franchisado 

       8.        Quais as vantagens para o “Franchisado”? 

        - benefício de comercializar produtos com notoriedade 

        - crescimento rápido do negócio 

       - co-propriedade de uma marca com notoriedade 
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FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

 

1. Completa os espaços em branco de forma correta.  

a) Na sociedade primitiva, as trocas efetuavam-se trocando ____________ por ____________, 

era a chamada troca ___________. 

b) A introdução da __________ no ato de troca incentivou a atividade comercial.  

c) Na troca _____________ os produtos são trocados por __________.  

d) A primeira forma de moeda foi a moeda _______________.  

      2.    Faz corresponder as características da moeda às respetivas formas de moeda.  

1. Papel-moeda. A. Moeda convertível em valor 
equivalente em ouro e prata. 

2. Moeda escritural. B. Moeda que circula com base na 
confiança do público. 

3. Moeda representativa. C. Moeda movimentada por cheques e 
cartões de débito ou crédito. 

4. Moeda fiduciária. D. Moeda inconvertível e cuja circulação 
é imposta pelo Estado. 

 

3. Seleciona a hipótese correta.  

A moeda atualmente em circulação é constituída pelas seguintes formas:  

 Moeda escritural e papel-moeda  

 Moeda escritural  

 Papel-moeda  

 Moeda escritural e moeda fiduciária   

 

      4.     Coloca as formas de moeda que se seguem por ordem cronológica da sua 

evolução, utilizando a numeração fornecida (1º; 2º;3º;4º):  

a. Moeda-papel _____ . 

b. Moeda escritural _____ . 

c. Moeda-mercadoria _____ . 

d. Moeda metálica _____ . 
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5.     Classifica as afirmações em verdadeiras e falsas. 

 Os cheques e os cartões de débito e crédito são instrumentos de circulação da moeda 

escritural.  

 Com o papel-moeda, as notas são convertíveis.  

 A moeda eletrónica não é uma verdadeira moeda.  

 O curso forçado das notas significa que elas circulam por imposição do Estado.  

 Um cheque é moeda de papel.  
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CORREÇÃO DA FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

 

1. Completa os espaços em branco de forma correta.  

a) Na sociedade primitiva, as trocas efetuavam-se trocando PRODUTO por PRODUTO, era a 

chamada troca DIRETA. 

b) A introdução da MOEDAno ato de troca incentivou a atividade comercial.  

c) Na troca INDIRETA os produtos são trocados por MOEDA.  

d) A primeira forma de moeda foi a moeda MERCADORIA.  

      2.    Faz corresponder as características da moeda às respetivas formas de moeda.  

1. Papel-moeda. A. Moeda convertível em valor 
equivalente em ouro e prata. 

2. Moeda escritural. B. Moeda que circula com base na 
confiança do público. 

3. Moeda representativa. C. Moeda movimentada por cheques e 
cartões de débito ou crédito. 

4. Moeda fiduciária. D. Moeda inconvertível e cuja circulação 
é imposta pelo Estado. 

1-D; 2-C; 3-A; 4-B 

 

2. Seleciona a hipótese correta.  

A moeda atualmente em circulação é constituída pelas seguintes formas:  

 Moeda escritural e papel-moeda  

 Moeda escritural  

 Papel-moeda  

 Moeda escritural e moeda fiduciária   

 

      4.     Coloca as formas de moeda que se seguem por ordem cronológica da sua 

evolução, utilizando a numeração fornecida:  

a. Moeda-papel __3___  

b. Moeda escritural ___4__  

c. Moeda-mercadoria _1____  

d. Moeda metálica __2___  
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5.     Classifica as afirmações em verdadeiras e falsas. 

 Os cheques e os cartões de débito e crédito são instrumentos de circulação da moeda 

escritural. V 

 Com o papel-moeda, as notas são convertíveis. F 

 A moeda eletrónica não é uma verdadeira moeda.  F 

 O curso forçado das notas significa que elas circulam por imposição do Estado. V 

 Um cheque é moeda de papel. F 
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FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

1. Para cada afirmação identifica a respetiva função da moeda, utilizando os números 

fornecidos.  

1- Unidade de valor  

2- Meio de pagamento  

3- Reserva de valor  

 

a) A moeda pode ser guardada e utilizada mais tarde. _____  

b) Um bem útil e escasso tem um preço mais elevado do que um bem útil e abundante. _____  

c) Um depósito é a entrega de moeda no banco. _____  

d) A aquisição de bens implica a entrega de moeda. _____  

e) Os produtos expostos nas montras têm os preços afixados. _____ 

2.     Completa os espaços em branco, indicando as funções e os tipos de moeda 

presentes em cada exemplo.  

a) A Sr.ª Isabel fez compras no valor de 22 euros, tendo entregue ao vendedor uma nota de 20 

euros e duas moedas de 1 euro para o efeito. 

Funções da moeda ________________________________________  

Tipos de moeda ____________________________________  

b) O Sr. Martins foi ao multibanco e fez um pagamento para a empresa de telecomunicações. 

Funções da moeda ________________________________________  

Tipos de moeda ____________________________________  

c) O Nuno foi ao banco depositar um cheque recebido de um cliente. 

Funções da moeda _____________________  

Tipos de moeda ____________________________________  
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3. Classifica as afirmações que se seguem em verdadeiras e falsas.  

 

 As notas de banco são moeda totalmente desmaterializada.  

 Numa transferência bancária a moeda utilizada é a moeda escritural.  

 Quando o banco concede crédito a uma empresa, depositando na conta da mesma a 

importância emprestada, a moeda é desmaterializada.  

 Com o processo de desmaterialização, a moeda deixa de existir.  

 

4. Preenche os espaços em branco, utilizando corretamente as expressões abaixo 

indicadas. 

 

meio de pagamento          curso forçado          moeda-mercadoria         reserva de valor 

 

 intermediários          papel-moeda          equivalente          escritural          bens          

representativa 

1. A primeira forma de moeda foi a moeda _____________________ que consistia na 

utilização de _________. Estes serviam como ___________________ nas trocas, 

desempenhando as funções da moeda.  

2. As notas inicialmente podiam ser convertidas em ouro e prata em valor ________________, 

era a chamada moeda- ___________________. Pagar os bens em notas ou em prata 

significava que a moeda estava a desempenhar a função de ______________________.  

3. Com o aparecimento do ________________, as notas deixam de ser convertíveis e circulam 

por imposição do Estado. É o chamado __________________ da moeda.  

4. Depositar um cheque numa conta a prazo para fazer uma poupança, é utilizar moeda 

_______________, exercendo esta a função de _____________________.  

5. Estabelece a correspondência correta. 

 

1. Moeda convertível, sendo a 
quantidade de moeda em circulação 
maior do que o valor do ouro em 
reserva nos bancos.   

A. Papel-moeda 

 

2. Moeda convertível, sendo a 
quantidade de moeda em circulação 
igual ao valor do ouro em reserva nos 
bancos.   

B. Moeda fiduciária  

 

3. Moeda inconvertível, sendo a 
quantidade de moeda em circulação 
maior do que o valor do ouro em 
reserva nos bancos.  

C. Moeda representativa 
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CORREÇÃO DA FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

2. Para cada afirmação identifica a respetiva função da moeda, utilizando os números 

fornecidos.  

1- Unidade de valor  

2- Meio de pagamento  

3- Reserva de valor  

 

a) A moeda pode ser guardada e utilizada mais tarde. __3___  

b) Um bem útil e escasso tem um preço mais elevado do que um bem útil e abundante. __1__  

c) Um depósito é a entrega de moeda no banco. __3___  

d) A aquisição de bens implica a entrega de moeda. __2___  

e) Os produtos expostos nas montras têm os preços afixados. __1___ 

2.     Completa os espaços em branco, indicando as funções e os tipos de moeda 

presentes em cada exemplo.  

a) A Sr.ª Isabel fez compras no valor de 22 euros, tendo entregue ao vendedor uma nota de 20 

euros e duas moedas de 1 euro para o efeito. 

Funções da moeda ___unidade de valor e meio de pagamento. 

Tipos de moeda __ moeda de papel e moeda de trocos. 

b) O Sr. Martins foi ao multibanco e fez um pagamento para a empresa de telecomunicações. 

Funções da moeda __ meio de pagamento. 

Tipos de moeda ___ moeda escritural. 

c) O Nuno foi ao banco depositar um cheque recebido de um cliente. 

Funções da moeda __ reserva de valor. 

Tipos de moeda ___(moeda escritural. 
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6. Classifica as afirmações que se seguem em verdadeiras e falsas.  

 

 As notas de banco são moeda totalmente desmaterializada. F 

 Numa transferência bancária a moeda utilizada é a moeda escritural. V 

 Quando o banco concede crédito a uma empresa, depositando na conta da mesma a 

importância emprestada, a moeda é desmaterializada. V 

 Com o processo de desmaterialização, a moeda deixa de existir. V 

 

7. Preenche os espaços em branco, utilizando corretamente as expressões abaixo 

indicadas. 

 

meio de pagamento          curso forçado          moeda-mercadoria         reserva de valor 

 

 intermediários          papel-moeda          equivalente          escritural          bens          

representativa 

1. A primeira forma de moeda foi a moeda mercadoria que consistia na utilização de bens. 

Estes serviam como intermediários   nas trocas, desempenhando as funções da moeda.  

2. As notas inicialmente podiam ser convertidas em ouro e prata em valor equivalente, era a 

chamada moeda- representativa. Pagar os bens em notas ou em prata significava que a moeda 

estava a desempenhar a função de meio de pagamento.  

3. Com o aparecimento do papel-moeda, as notas deixam de ser convertíveis e circulam por 

imposição do Estado. É o chamado curso forçado da moeda.  

4. Depositar um cheque numa conta a prazo para fazer uma poupança, é utilizar moeda 

escritural, exercendo esta a função de reserva de valor.  

8. Estabelece a correspondência correta. 

 

1. Moeda convertível, sendo a 
quantidade de moeda em 
circulação maior do que o valor 
do ouro em reserva nos bancos.   

 
A.Papel-moeda 

 

2. Moeda convertível, sendo a 
quantidade de moeda em 
circulação igual ao valor do ouro 
em reserva nos bancos.   

 
B.Moeda fiduciária  

 

3. Moeda inconvertível, sendo a 
quantidade de moeda em 
circulação maior do que o valor 
do ouro em reserva nos bancos.  

 
C.Moeda representativa 

 

 

1-B; 2-C;3-A 
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SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

1. Qual o tema abordado no vídeo? 

2. Identifique os tipos de troca mencionados no vídeo? 

3. Quais as formas de moeda identificadas no vídeo? 

4. A evolução do comércio deu origem ao aparecimento de um novo tipo de moeda. 

Identifique-as.  

5. Explique porque razão a moeda fiduciária constitui um risco para os depositantes.  

6. A moeda escritural, também designada de moeda eletrónica tem-se desenvolvido 

em todo o mundo. Caracterize-a.  

7. Quais os instrumentos utilizados na movimentação dos depósitos? 

8. Um cheque e um cartão de débito  (multibanco) são moeda escritural? Justifique a 

resposta. 

9. Quais são as funções da moeda? 

 

 

 

 

 

Professora: Célia Fernandes 

GUIÃO DE VÍDEO 
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CORREÇÃO DO GUIÃO DE VÍDEO 

1. Qual o tema abordado no vídeo? 

A evolução e desmaterialização da moeda.  

2. Identifique os tipos de troca mencionados no vídeo? 

Troca direta e troca indireta. 

3. Quais as formas de moeda identificadas no vídeo? 

Moeda mercadoria, moeda metálica, moeda papel e moeda escritural. 

4. A evolução do comércio deu origem ao aparecimento de um novo tipo de 

moeda. Identifique-a(s). 

Moeda metálica, moeda papel, moeda escritural. 

5. Explique porque razão a moeda fiduciária constitui um risco para os 

depositantes.  

É um risco para os depositantes na medida em que os bancos se encontram 

incapacitados de reembolsar em ouro, em siultâneo, todos os seus clientes, já que 

não dispõem nos cofres  o valor em ouro equivalente ao da moeda de papel emitida. 

6. A moeda escritural, também designada de moeda eletrónica tem-se 

desenvolvido em todo o mundo. Caracterize-a. 

A moeda resulta da circulação dos depósitos à ordem. 

7. Quais os instrumentos utilizados na movimentação dos depósitos? 

Os depósitos movimentam-se através dos seguintes instrumentos: cheques, 

transferências bancárias, cartões de débito (MB) e cartões de crédito.  

8. Um cheque e um cartão de débito  (multibanco) são moeda escritural? 

Justifique a resposta. 

Não. São instrumentos utilizados nos movimentos bancários.  

9. Quais são as funções da moeda?  

A moeda é utilizada como: meio de pagamento,  unidade de conta ou medida de 

valor e reserva de valor. 
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FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.1 – Comércio – noção e tipos 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

GRUPO I 

1. Classifique as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 A grande variedade de produtos de marca e um especial cuidado na apresentação 

dos produtos são características das lojas discount. 

 No comércio integrado os intervenientes no circuito atuam separadamente de 

forma a terem menor capacidade negocial. 

 O comércio tradicional localiza-se normalmente nas zonas residenciais, sendo 

maioritariamente independente.  

 a fase de troca direta simples, a quase totalidade da produção destinava-se ao 

autoconsumo. 

 Falar de moeda mercadoria e falar troca direta é idêntico. 

 Moeda papel e papel moeda é similar.  

 Os depósitos à ordem nos bancos constituem moeda.  

 A desmaterialização  da moeda traduz-se num aumento das trocas. 

 

GRUPO II 

 

Para cada uma das questões seguintes seleccione a opção correta. Apenas uma certa.  

1. no circuito de distribuição ultracurto.  

a) intervêm poucos grossitas. 

b) o produtor vende directamente ao consumidor. 

c) o produtor é o próprio consumidor. 

d) intervêm poucos retalhistas. 

 

2. A família Saraiva é detentora de uma pequena empresa que se dedica à venda de 

flores aos consumidores, as quais são compradas directamente aos produtores; 

exerce a sua atividade no rés do chão do prédio onde habita e a empresa não 

emprega trabalhadores. Classificamos o tipo de comércio praticado pela família 

como comércio: 

a) integrado. 

b) independente. 

c) grossista. 

d) primário. 

 

3. Um circuito de distribuição é considerado longo quando 

a) atinge uma vasta área geográfica. 

b) integra muitos produtores, intermediários e consumidores. 

c) integra vários tipos de intermediários. 

d) o produto comercializado demora algum tempo a chegar aos consumidores.  
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4. São considerados tipos de moeda: 

a) o papel-moeda e os cheques. 

b) as notas de banco e os cartões de débito. 

c) o papel-moeda e a moeda escritural. 

d) as notas de banco e os cartões de crédito. 

 

5. A moeda escritural é 

a) criada pelo sistema bancário. 

b) criada pelo banco central europeu. 

c) anterior à moeda-mercadoria. 

d) anterior à moeda metálica. 

 

6. Na atualidade, a expressão “desmaterialização da moeda” aparece associada à 

a) desvalorização da moeda em circulação. 

b) subida generalizada dos preços dos bens. 

c) diminuição do rendimento disponível. 

d) perda do suporte físico da moeda.  

  

GRUPO III 

 

1. Identifique o tipo de circuito de distribuição que corresponda a cada uma das 

seguintes situações: 

1.1 Compra de cerejas no produtor 

1.2 Venda de fruta na mercearia fornecida pelos produtores da região. 

1.3 Produtos portugueses em cortiça vendidos em vários países, armazenados e 

posteriormente transportados para as lojas para serem vendidos.  

1.4 Ida ao cabeleireiro 

 

2. Considere as seguintes situações em que a moeda está implícita.  

1.Os depósitos a prazo constituem uma 
das principais formas de aplicação das 
poupanças das famílias portuguesas. 

A. Meio de pagamento  

2. Hoje em dia, muitas operações de 
compra de bens e serviços são efectuadas 
através da utilização de cartões de débito. 

B. Unidade de valor 

3. O consumidor antes de fazer as suas 
compras observa os preços afixados. 

C. Reserva de valor 

4. A família Silva comprou, no final do 
ano, um LCD no valor de 650 euros, 
utilizando para o pagamento um cheque. 

D. Unidade de valor e meio de pagamento 

  

2.1 Estabeleça a correspondência correta,  entre cada situação e as funções da moeda 

referidas. 

2.2 Cartões de crédito e cheques constituem formas de moeda? Justifique.  
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GRUPO IV 

 

1. Atualmente os consumidores portugueses optam maioritariamente pelos centros 

comerciais para fazerem as suas compras. 

 

1.1 Apresente uma noção de centro comercial. 

 

1.2 Indique duas razões que expliquem o poder atractivo dos centros comerciais junto 

dos consumidores. 

 

2. Atualmente, muitos trabalhadores recebem o seu salário por transferência bancária e 

movimentam as suas contas através de cartão multibanco.  

 

2.1 Caracterize o tipo de moeda com que são pagos os trabalhadores nos dias de hoje. 

 

2.2 A utilização de cartões de débito e crédito constitui mais um passo na 

desmaterialização da moeda. Comente. 

 

COTAÇÕES DA FICHA DE CONSOLIDAÇÃO 

GRUPOS QUESTÕES COTAÇÃO  TOTAL 

I 1 a 9 5 45 

    

II 1 a 6 5 30 

    

III 1.1 10  

 1.2 10  

 1.3 10  

 1.4 10 40 

 2.1 20  

 2.2 15 35 

    

IV 1.1 10  

 1.2 15  

 2.1 10  

 2.2 15 50 

TOTAL   200 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

 

CORREÇÃO DA FICHA DE TRABALHO 

SUBUNIDADE 4.1 – Comércio – noção e tipos 

SUBUNIDADE 4.2 – A evolução da moeda – formas e funções 

GRUPO I 

1. Classifique as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 A grande variedade de produtos de marca e um especial cuidado na apresentação 

dos produtos são características das lojas discount. F 

 No comércio integrado os intervenientes no circuito atuam separadamente de 

forma a terem menor capacidade negocial. F 

 O que distingue um supermercado de um hipermercado é apenas a dimensão. F 

 O comércio tradicional localiza-se normalmente nas zonas residenciais, sendo 

maioritariamente independente. V 

 Na fase de troca direta simples, a quase totalidade da produção destinava-se ao 

autoconsumo. V 

 Falar de moeda mercadoria é falar troca direta. F 

 Moeda papel e papel moeda é similar. F 

 Os depósitos à ordem nos bancos constituem moeda. V 

 A desmaterialização  da moeda traduz-se num aumento das trocas. V 

 

GRUPO II 

 

Para cada uma das questões seguintes seleccione a opção correta. Apenas uma certa.  

1. no circuito de distribuição ultracurto.  

a) intervêm poucos grossitas. 

e) o produtor vende directamente ao consumidor. 

f) o produtor é o próprio consumidor. 

g) intervêm poucos retalhistas. 

 

2. A família Saraiva é detentora de uma pequena empresa que se dedica à venda de 

flores aos consumidores, as quais são compradas directamente aos produtores; 

exerce a sua atividade no rés do chão do prédio onde habita e a empresa não 

emprega trabalhadores. Classificamos o tipo de comércio praticado pela família 

como comércio: 

e) integrado. 

f) independente. 

g) grossista. 

h) primário. 

 

3. Um circuito de distribuição é considerado longo quando 

e) atinge uma vasta área geográfica. 
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f) integra muitos produtores, intermediários e consumidores. 

g) integra vários tipos de intermediários. 

h) o produto comercializado demora algum tempo a chegar aos consumidores.  

 

4. São considerados tipos de moeda: 

e) o papel-moeda e os cheques. 

f) as notas de banco e os cartões de débito. 

g) o papel-moeda e a moeda escritural. 

h) as notas de banco e os cartões de crédito. 

 

5. A moeda escritural é 

e) criada pelo sistema bancário. 

f) criada pelo banco central europeu. 

g) anterior à moeda-mercadoria. 

h) anterior à moeda metálica. 

 

6. Na atualidade, a expressão “desmaterialização da moeda” aparece associada à 

a)desvalorização da moeda em circulação. 

b) subida generalizada dos preços dos bens. 

c) diminuição do rendimento disponível. 

d) perda do suporte físico da moeda.  

 

GRUPO III 

1. Identifique o tipo de circuito de distribuição que corresponda a cada uma das 

seguintes situações: 

a. Compra de cerejas no produtor – circuito ultracurto 

b. Venda de fruta na mercearia fornecida pelos produtores da região. 

Circuito curto 

c. Produtos portugueses em cortiça vendidos em vários países, armazenados 

e posteriormente transportados para as lojas para serem vendidos. 

Circuito longo 

d. Ida ao cabeleireiro – circuito ultracurto 

 

2. Considere as seguintes situações em que a moeda está implícita.  

1.Os depósitos a prazo constituem uma 
das principais formas de aplicação das 
poupanças das famílias portuguesas. 

A. Meio de pagamento  

2. Hoje em dia, muitas operações de 
compra de bens e serviços são efectuadas 
através da utilização de cartões de débito. 

B. Unidade de valor 

3. O consumidor antes de fazer as suas 
compras observa os preços afixados. 

C. Reserva de valor 

4. A família Silva comprou, no final do 
ano, um LCD no valor de 650 euros, 
utilizando para o pagamento um cheque. 

D. Unidade de valor e meio de pagamento 



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

 

2.1 Estabeleça a correspondência correta,  entre cada situação e as funções da moeda 

referidas. 

1-C; 2-A; 3-B; 4-D 

 

2.2 Cartões de crédito e cheques constituem formas de moeda? Justifique.  

Não. Somente constituem instrumentos de avaliação. Dos movimentos bancários (moeda 

escritural). 

 

GRUPO IV 

1. Atualmente os consumidores portugueses optam maioritariamente pelos centros 

comerciais para fazerem as suas compras. 

1.1 Apresente uma noção de centro comercial. 

 Centro comercial é uma estratégia de comercialização assente num grande espaço 

comercial preenchido por muitas lojas de vários ramos de comércio, desde vestuário, livrarias, 

passando por supermercados, cinemas, restauração entre outros. 

1.2 Indique duas razões que expliquem o poder atractivo dos centros comerciais junto dos 

consumidores. 

 É possível encontrar no mesmo espaço diversos tipos de bens e serviços, para 

satisfação das necessidades, existe estacionamentos, e pode disfrutar de um espaço agradável 

(decoração, climatização, etc). 

2. Atualmente, muitos trabalhadores recebem o seu salário por transferência bancária e 

movimentam as suas contas através de cartão multibanco.  

2.1 Caracterize o tipo de moeda com que são pagos os trabalhadores nos dias de hoje. 

A moeda escritural consiste na circulação de depósitos à ordem, utilizando-se para o efeitos 

diversos instrumentos como o cheque, transferências bancárias, cartões de débito ou crédito.  

2.2 A utilização de cartões de débito e crédito constitui mais um passo na desmaterialização da 

moeda. Comente. 

A desmaterialização da moeda consiste na perda de conteúdo físico da moeda: da moeda 

metálica em metal precioso, à moeda de papel e à introdução da moeda escritural é um 

processo em que a moeda foi perdendo conteúdo material. A actual moeda escritural, 

designada por moeda electrónica ou informática, em que os cartões de crédito e débito 

assumem particular importância pelo seu uso frequente, é o exemplo mais significativo 

desse processo.  



                                                                                                                                                                                                                      
ECONOMIA A – 10º ANO 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                        

Nome: ______________________________________________________________________ 

Grelha de correção da ficha de consolidação 

Grupo Sugestões de correção Cotação 

I 1.1 – F 
1.2 – F 
1.3 – F 
1.4 – V 
1.5 – V 
1.6 – V 
1.7 – F 
1.8 -  V 
1.9 - V 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

SUBTOTAL    45 

II 1.b  
2.b 
3.c 
4.c 
5.a 
6.c 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

SUBTOTAL  30 

 III 1. 
a. Compra de cerejas no produtor – circuito ultracurto 
b. Venda de fruta na mercearia fornecida pelos produtores da 

região. Circuito curto 
c. Produtos portugueses em cortiça vendidos em vários países, 

armazenados e posteriormente transportados para as lojas para 
serem vendidos. Circuito longo 

d. Ida ao cabeleireiro – circuito ultracurto 
2. 
1-C; 2-A; 3-B; 4-D (5 cada) 
 
2.2 Não. Somente constituem instrumentos de avaliação. Dos 
movimentos bancários (moeda escritural). 
 

 
10 
10 

 
 
 
 

10 
10 

 
20 

 
 

15 

SUBTOTAL  75 

IV 1.1 Centro comercial é uma estratégia de comercialização assente num 
grande espaço comercial preenchido por muitas lojas de vários ramos de 
comércio, desde vestuário, livrarias, passando por supermercados, 
cinemas, restauração entre outros. 

10 

 1.2 É possível encontrar no mesmo espaço diversos tipos de bens e 
serviços, para satisfação das necessidades, existe estacionamentos, e pode 
disfrutar de um espaço agradável (decoração, climatização, etc). 

15 

 2.1 A moeda escritural consiste na circulação de depósitos à ordem, 
utilizando-se para o efeitos diversos instrumentos como o cheque, 
transferências bancárias, cartões de débito ou crédito. 

10 

 2.2 A desmaterialização da moeda consiste na perda de conteúdo físico da 
moeda: da moeda metálica em metal precioso, à moeda de papel e à 
introdução da moeda escritural é um processo em que a moeda foi 
perdendo conteúdo material. A actual moeda escritural, designada por 
moeda electrónica ou informática, em que os cartões de crédito e débito 
assumem particular importância pelo seu uso frequente, é o exemplo mais 
significativo desse processo. 

15 

SUBTOTAL  50 

TOTAL  200 

 



                                                                                                                                                                                                                      
 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                       ECONOMIA A 

 

TRABALHO A PARES 

 
 TEMA: Tipos de comércio e Métodos de distribuição  
 
SUBTEMAS:  
 
- Comércio tradicional  
- Hipermercados e supermercados  
- Centros comerciais 
- Comércio especializado 
- Venda à distância/Comércio eletrónico 
 
OBJETIVOS:  
 
- promover a utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação);  
- produzir competências de aprendizagem autónoma e criação do próprio conhecimento;  
- desenvolver competências de pesquisa, seleção de informação, interpretação e tratamento da 
informação, com a respetiva aplicação à realidade;  
- exercitar a correta utilização da língua portuguesa em registo oral e escrito;  
- utilizar terminologia específica da economia;  
- caraterizar os diferentes tipo de comércio e métodos de distribuição.  
 
CALENDARIZAÇÃO:  
 
11 fevereiro – Início do trabalho: pesquisa e seleção da informação  
                    -  Desenvolvimento dos trabalhos: interpretação e tratamento da informação  
20 fevereiro – Apresentação oral dos trabalhos à turma  
 
APRESENTAÇÃO ORAL:  
 
- Suporte: Apresentação em PowerPoint  
- Tempo: 15 minutos   
 
ATIVIDADES A DESENVOLVER:  
 
1. Pesquisa da informação no manual, internet e outros recursos;  

2. Seleção da informação – texto, imagens, vídeos;  

3. Tratamento e resumo da informação recolhida;  

4. Elaboração de uma apresentação em PowerPoint (máximo de 15 diapositivos).  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 
- Conteúdo científico do trabalho;  
- Adequação à realidade;  
- Clareza, coerência e criatividade do suporte produzido;  
- Empenho e espírito de equipa no trabalho realizado nas aulas;  
- Rigor na terminologia específica da disciplina e da linguagem na apresentação oral;  
- Interação com a turma;  
- Gestão do tempo. 

 

 

Professora: Célia Fernandes 

 



                                                                                                                                                                                                                      
 

UNIDADE 4 – COMÉRCIO E MOEDA                       ECONOMIA A 

TRABALHO A PARES 

 
 TEMA: A evolução da moeda – Formas e funções  
 
SUBTEMAS:  
 
- Formas de moeda  
- Funções da moeda  
- A desmaterialização da moeda  
 
OBJETIVOS:  
 
- promover a utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação);  
- produzir competências de aprendizagem autónoma e criação do próprio conhecimento;  
- desenvolver competências de pesquisa, seleção de informação, interpretação e tratamento da 
informação, com a respetiva aplicação à realidade;  
- exercitar a correta utilização da língua portuguesa em registo oral e escrito;  
- utilizar terminologia específica da economia;  
- caraterizar os diferentes tipos moeda; 
- identificar as funções da moeda. 
 
 
CALENDARIZAÇÃO:  
 
18 fevereiro – Início do trabalho: pesquisa e seleção da informação  
                    -  Desenvolvimento dos trabalhos: interpretação e tratamento da informação  
25 fevereiro – Apresentação oral dos trabalhos à turma  
 
APRESENTAÇÃO ORAL:  
 
- Suporte: Apresentação em PowerPoint  
- Tempo: 15 minutos   
 
ATIVIDADES A DESENVOLVER:  
 
1. Pesquisa da informação no manual, internet e outros recursos;  

2. Seleção da informação – texto, imagens, vídeos;  

3. Tratamento e resumo da informação recolhida;  

4. Elaboração de uma apresentação em PowerPoint (máximo de 15 diapositivos).  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 
- Conteúdo científico do trabalho;  
- Adequação à realidade;  
- Clareza, coerência e criatividade do suporte produzido;  
- Empenho e espírito de equipa no trabalho realizado nas aulas;  
- Rigor na terminologia específica da disciplina e da linguagem na apresentação oral;  
- Interação com a turma;  
- Gestão do tempo. 

 

 

 

Professora: Célia Fernandes 



Mestrado em ensino de economia e contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

Célia Fernandes 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 

UNIDADE 4 – Comércio e moeda                                                                 TURMA : 10º2E                                                    DATA:     /   /201 

  Produto final Trabalho desenvolvido  

Avaliação 

Global 

(0-20) 

N.º Nome Parâmetros Parâmetros 

  Comunicação do 

trabalho à assistência 

Interação 

com a 

assistência 

Powerpoint ou 

outro suporte 

utilizado 

Linguagem Organização 

da 

informação 

Desempenho 

do grupo 

Desempenho 

individual no 

trabalho de 

grupo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1. Insuficiente  2. Suficiente           3. Bom  
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Célia Fernandes 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PRODUTO FINAL 

 10 PONTOS 20 PONTOS 30 PONTOS 

Parâmetros Insuficiente Suficiente Bom 

Comunicação do trabalho à 
assistência 

Apresentação mal estruturada Apresentação estruturada mas 
com falhas 

Apresentação bem estruturada 

Interação com a assistência Não interage  
Não responde às questões 
colocadas 

Interage mas não consegue 
responder às questões 
colocadas 

Interage  
Dinamiza 
Responde com correção às 
questões colocadas 

Powerpoint ou outro suporte 
informático 

Com pouca criatividade e falhas 
técnicas ou ciêntíficas 

Com criatividade mas com 
falhas técnicas ou científicas 

Com criatividade e sem falhas 
técnicas ou científicas 

Linguagem Pouco clara e rigorosa Clara e rigorosa Muito clara e rigorosa 

Organização da informação Informação desorganizada e mal 
estruturada 

Informação organizada e 
estruturada 

Informação muito bem 
organizada e estruturada 

 

TRABALHO DE GRUPO 

 10 PONTOS 15 PONTOS 25 PONTOS 

Desempenho do grupo Pouco organizado  
Pouco autónomo 

Organizado com integração de 
todos os elementos 
Quase autónomo 

Muito organizado permitindo 
uma participação ativa de todos 
os elementos  
Autónomo 

Desempenho individual no 
trabalho de grupo 

Pouco interveniente Interveniente e cumpridor das 
tarefas 

Ativamente interveniente, 
respeitando os outros e 
procurando soluções para os 
problemas 

Produto final = 150 pontos (30 x 5) 

Trabalho de grupo = 50 pontos (25 x 2)  
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Célia Fernandes 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA  

DISCIPLINA: Economia A                                                                                    TURMA : 10º2E                                                    DATA:     /   /201 

  Atitudes e comportamentos (10%) Prática (10%)  

 

N.º 

 

 

Nome 

 

Pontualidade 

(2,5%) 

 

Assiduidade 

(2,5%) 

 

Comportamento 

(2,5%) 

Cooperação 

com os outros 

(2,5%)  

Participação/ 

Empenho nas 

atividades propostas 

(3%) 

Compreensão/ 

Aplicação dos 

conteúdos 

(4%) 

 

TPC 

(3%) 

 

Avaliação 

Global 

(*) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(*) Representa 20% da avaliação final 

1. Não Satisfaz 2. Satisfaz 3. Bom  4. Muito Bom 
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Célia Maria Esteves da Silva Fernandes 

Mestranda em Ensino de Economia e Contabilidade 

Ano lectivo 2013/14 

 

Exma. Diretora da Escola Secundária 

José Afonso – Loures 

Dra. Irene Louro 

 

Loures, 25 de Fevereiro de 2014 

 

Assunto: Pedido de autorização no âmbito do Mestrado em Ensino 

 

Exma. Sra. Diretora, 

 

Na sequência da cooperação entre a Escola Secundária José Afonso, Loures  e o 

Instituto de Educação, quero desde já agradecer a atenção, disponibilidade e apoio que me foi 

facultado, nomeadamente da Professora Sofia Oliveira Domingues Clara, no desenvolvimento 

do meu estágio profissional no âmbito do Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade. 

Deste modo, e em conformidade, venho solicitar autorização de V. Exas. para: 

1. A referência do nome da Escola Secundária José Afonso, Loures, no Relatório de 

Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Ensino de Economia e 

Contabilidade; 

2. A realização de uma entrevista à professora de Economia A da turma 10º2E; 

3. A realização de questionários aos alunos da turma 10º2E (com autorização dos 

respetivos Encarregados de Educação), após o término do meu estágio, sobre as aulas 

por mim lecionadas. 

No que diz respeito aos dados recolhidos, assumo a sua total confidencialidade 

relativamente à nomeação de professores bem como de alunos, dado esta informação ser 

destinada somente ao Relatório da Prática de Ensino Supervisionado do mestrado em Ensino.  

 Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

Célia Maria Esteves da Silva Fernandes 



                              UNIVERSIDADE DE LISBOA 
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AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Professora: Célia Fernandes 

Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade  

Tema: “O contributo do vídeo, como técnica de produção do saber, aplicado a uma turma do 

10º ano do curso de ciências socioeconómicas.”   

Na sequência do mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade que frequento e no âmbito 

do Relatório de Prática de Ensino Supervisionada, venho por este meio solicitar autorização 

para aplicação de um questionário aos alunos da turma 2E de Economia A de 10º ano.  

O questionário é anónimo, não sendo necessário os alunos indicarem dados pessoais, mas 

apenas emitirem opiniões sobre o decorrer das aulas de Economia.  

Autorizo o meu educando a realizar o questionário   □                                    Não autorizo □ 

Nome do aluno 

_____________________________________________________________________________  

Assinatura do Encarregado de Educação ____________________________________________  
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AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Professora: Célia Fernandes 

Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade  

Tema: “O contributo do vídeo, como técnica de produção do saber, aplicado a uma turma do 

10º ano do curso de ciências socioeconómicas.”    

Na sequência do mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade que frequento e no âmbito 

do Relatório de Prática de Ensino Supervisionada, venho por este meio solicitar autorização 

para aplicação de um questionário aos alunos da turma 2E de Economia A de 10º ano.  

O questionário é anónimo,  não sendo necessário os alunos indicarem dados pessoais, mas 

apenas emitirem opiniões sobre o decorrer das aulas de Economia.  

Autorizo o meu educando a realizar o questionário   □                                    Não autorizo □ 

Nome do aluno 

_____________________________________________________________________________  

Assinatura do Encarregado de Educação ____________________________________________ 



 



1- 12 agosto de 1964
2- No início, a necessidade de começar a ganhar dinheiro. Depois, o facto de me 

sentir bem entre os alunos, de ter energia e de gostar de falar. Ao fim de 5 
anos surgiu a oportunidade de me efetivar e aproveitei-a.

3- Gosto de ensinar, mas o desgaste é grande, a carreira é, agora, mais longa. 
Também a variedade de disciplinas que passaram a integrar o meu grupo 
disciplinar, o facto da carga horária ter aumentado e o salário ter sido 
reduzido, far- me - iam pensar melhor.

4- Há 26 anos.
5- Sou licenciada em Direito. Tirei a profissionalização em serviço (durante um 

ano), na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (Campo Grande) da 
Universidade de Lisboa

6- Penso que o da disciplina de Direito, não. É demasiado teórico e tecnicista.
7-  A compreensão e aquisição de conhecimentos, a sua aplicação a novas 

situações, a capacidade de análise e o espírito crítico. Sem memória não 
há pensamento. É preciso adquirir conhecimentos. Igualmente importante 
é extrapola-os, relacionando e justificando. Considero igualmente essencial 
exercitar os alunos no sentido de adquirirem capacidades de análise de 
documentos (escritos ou não escritos) e de formar opiniões, pois isso permite 
formar cidadãos mais pensantes,  e talvez, participativos em relação ao que 
os rodeia.

8-
Nesse sentido, apelo à participação oral dos alunos, à apresentação de 
trabalhos, apresento powerpoints, alguns vídeos. É igualmente essencial a 
realização de fichas de trabalho.

9- Sim, senão corre-se o risco dos alunos se alhearem e perderem o interesse, 
aumentando as hipóteses de insucesso.

10- Sim. É essencial. Muitas vezes os alunos dizem que compreendem tudo o que 
o professor explicou, mas depois, confrontados com perguntas concretas, 
percebem as dificuldades. As fichas de trabalho têm o mérito de os fazer 
aperceber das dificuldades, permitindo-lhes superá-las.

11- O nosso grupo disciplinar continua a ar maior peso à avaliação escrita sob a 
forma de testes sumativos.

12- Têm dificuldade em responder a questões de desenvolvimento de forma clara 
e articulada, bem como em selecionar informação de qualidade. Apresentam 
igualmente dificuldade de concentração e na expressão escrita, também.

13- sim, com alguma frequência.
14- Para o que lhes requeridos em contexto escolar (realização/apresentação de 

trabalhos), não.
15- Sim. Falta qualidade nas participações orais. São pobres e muitas vezes, 

primárias, Resumindo-se essencialmente ao relato de experiências pessoais.
16- Método dialogal/expositivo; leitura e interpretação de textos; realização de 

exercícios.



17- Valorizo a expressão escrita e oral feita de forma estruturada, a capacidade 
de interpretação de textos, gráficos, quadros a concentração e o saberem 
estar em sala de aula, com os outros colegas e com o professor.

18- Além de os fazer utilizar o Manual, recorro muito ao quadro, onde 
esquematizo os conteúdos em tópicos, que os faço transcrever, e apelo 
permanentemente à sua participação na construção dos mesmos.

19- Depende dos conteúdos. É mais difícil a sua adesão a questões mais abstratas 
e teóricas. Por isso, muitas vezes é preciso, primeiro, partir do concreto 
para o geral. Para os manter atentos, é necessário, além disso, exercer a 
disciplina, eliminar o excesso de ruído e ocupar os alunos mais perturbadores. 
Os alunos gostam de ler, de fazer trabalhos em grupo. Também convém 
ao professor circular entre as carteiras e não ficar entrincheirado junto ao 
quadro, por um lado, dá-se um maior contacto humano, mas também permite 
aos alunos mais tímidos esclarecer dúvidas.
Manter um clima de boa disposição e boa relação interpessoal, introduzir 
algum humor, cria uma predisposição positiva para a aprendizagem.

20 – O que esta disciplina tem de bom é o facto de estar rodeada de realidade 
por todos os lados. Desde a primeira aula, que a ligação à realidade e aos 
exemplos é uma constante. Considero uma evidência o facto de estes alunos 
estarem mais informados sobre os temas que fazem a atualidade económica e 
muitas vazes, política também. 
  
21 – A indisciplina em sala de aula; a falta de métodos de estudo. A aplicação 
de sanções disciplinares é inevitável, por vezes. O contacto e concertação de 
ações entre professores /diretor de turma / pais é muito importante.

22 – Leitura e análise de documentos vários; utilização do quadro; de 
diapositivos e de meios audiovisuais de vez em quando.

23 – Não.
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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES  

Título: Quais os motivos que levaram o docente a optar pelo grupo 430.  

Propósito: Trabalho a realizar para a disciplina de Introdução à Prática Profissional IV, 

do Mestrado em ensino de Economia e Contabilidade. 

Objetivos da entrevista:  

 Recolher informação para caracterizar o entrevistado    

 Recolher informação para caracterizar a turma 

 Aferir informação dos aspetos gerais sobre o ensino da economia no 

ensino regular  

 Prever a utilização do uso das tecnologias (TIC) em contexto de ensino-

aprendizagem 

 Confrontar as competências dos alunos 

 Avaliar os métodos utilizados no ensino da disciplina de economia 

 

Identidade dos entrevistados: 

 Professor A: 

Datas:  

 Professor A: 06/03/2014 

 

 

Duração: 30 minutos cada 
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Designação 
dos Blocos 

Objetivos Específicos Tópicos Observação 

 
 
 
Aspetos 
Gerais 
 
Legitimação 
da entrevista 
e motivação 
da entrevista 

- Conseguir que a 
entrevista se torne 
necessária, oportuna e 
pertinente 
 
- Motivar  o 
entrevistado  
 
- Garantir a 
confidencialidade 
 

Apresentação do 
entrevistador/en-
trevistado 
 
- Motivo da 
entrevista 
 
- Objetivos 
 
 

- Apresentação do 
entrevistador/entre- 
vistado 
 
- Motivo da 
entrevista 
 
- Objetivos 
 
- Entrevista semi-  
estruturada 
 
- Uso de linguagem 
agradável, correta e 
adaptada ao 
entrevistado 
 
- Local da entrevista 
Convidativo 
 
- Solicitar para gravar 
a entrevista 

Parte I 
 
Caracterização  
do 
entrevistado 

- Identificar tempo de 
serviço da 
entrevistado 
 
- Registar em que ano 
terminou a formação 
 
- Registar o tipo de 
curso/formação 
 
- Perceber as suas 
Motivações 
 
 

- Idade 
 
- Anos de trabalho 
ativo na área 
 
- Habilitações 
académicas 
 
- Ano de conclusão 
da formação 
 
- Interesses 
pessoais 
 
 

- Anotar as reacções 
da entrevistada 
 
- Mostrar total 
disponibilidade e 
abertura para a 
compreensão das 
situações 
apresentadas 

Parte II 
 
Bloco A 
 
 
Aferir 
informação 

- Aferir acerca dos 
programas de 
economia do ensino 
regular e profissional 
- Enquadrar e 
relacionar a 
planificação das aulas 

- Planificação das 
aulas; 
 
- Recursos 
utilizados 
- Aplicação de 
exercícios práticos 

-Registar as  
disparidades 
/semelhanças nos 
dois tipos de 
programas de 
economia 
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sobre o ensino 
da economia 
no ensino 
regular e no 
ensino 
profissional 
 

com os recursos 
utilizados nas mesmas 
 
- Auscultar sobre os 
critérios da avaliação 
 
-Detetar as 
dificuldades dos 
alunos 

 
-Técnicas de 
avaliação 
 
 
 
 
- Dificuldades dos 
alunos 
 

- Demonstrar 
atenção à 
manifestação de 
interesse da 
professora para a 
planificação das 
aulas e dos recursos 
utilizados 
 
-Registar o tipo de 
atividades utilizadas 
 
 
-Ter atenção ao nível 
de exigência da 
professora para com 
a turma 

Bloco B  
 
 
Recurso ao 
uso das 
tecnologias 
(TIC) 
 

- Compreender a 
propensão para a 
utilização destes 
recursos 
 
- Identificar que tipo 
de atividades são 
utilizadas com os 
alunos 
 
- Perceber como 
reagem os alunos a 
trabalhos com recurso 
às novas tecnologias 
 
- Identificar melhorias 
no seu desempenho e 
interesse com este 
tipo de recursos 

- Recurso às TIC 
 
- Receptividade às 
novas tecnologias 
 
- Motivação e 
interesse 

- Registar 
cuidadosamente que 
tipo de atividades 
são utilizadas 
actualmente 
 
- Prestar atenção ao 
posicionamento dos 
alunos relativamente 
ao tipo de atividades 
propostas 
 

 
Bloco C 
 
Identificar as 
capacidades 
dos alunos 

-Perceber quais as 
dificuldades dos 
alunos na 
compreensão da 
matéria 
 
 
- Identificar 
capacidade de 
correta aplicação de 

- Dificuldades dos 
alunos 
 
- Áreas mais 
afetadas 
 
 
- Competências  
dos alunos 
 

- Registar 
cuidadosamente as 
capacidades do 
alunos 
 
- Prestar atenção às 
dificuldades do aluno 
- Registar com 
exatidão quais as 
dificuldades e 
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conhecimentos 
 

competências mais 
acentuadas. 

 
Parte III 
 
Aspetos gerais 
sobre 
recursos, 
métodos, 
técnicas e 
processos 

- Identificar quais são 
as perspetivas de 
aprendizagem para a 
turma 
 
- Perceber quais são as 
perspetivas de 
aprendizagem de cada  
aluno 

- Aprendizagens da 
turma 
 
- Estratégias 
utilizadas com os 
alunos 
 

- Ter atenção ao nível 
de exigência da 
professora para com 
a turma 
 
- Registar quais as 
metas propostas 
para cada aluno 
/turma 
 
- Registar se existe 
grande disparidade 
de conhecimentos  
entre  elementos 
da turma 
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Entrevista aos professores 

Introdução: A entrevista que se vai realizar faz parte de um estudo sobre o ensino-

aprendizagem do grupo 430. 

Parte I – Aspectos gerais                

Vamos começar por falar um pouco acerca do seu percurso (formação) profissional: 

1. Qual a sua data de nascimento? 

2. O que é que o(a) levou a ser professor(a)? 

3. Se tivesse que fazer uma escolha, neste momento,  optaria na mesma pela via 

de ensino? Porquê? 

4. Há quantos anos está na via de ensino? 

5. Qual é a sua formação? É profissionalizado? Como obteve a profissionalização?  

Parte II – Aspectos gerais sobre o ensino das ciências socio-económicas   

Bloco A- Aprendizagens teórico-práticas 

A.6. Os planos curriculares das disciplinas que leciona, no seu entender, são 

adequados? 

A.7. Na sua opinião, quais são as competências/finalidades/objetivos que 

devem ser valorizadas na planificação das aulas? Porquê? 

 A.8. Quais são as atividades de ensino aprendizagem que devem ser 

implementadas pelos professores nas aulas? Quando planifica uma unidade temática, 

quais são as atividades mais utilizadas por si e porquê?  

A.9. Na sua opinião é importante diversificar tarefas/atividades? Porquê? 

 A.10. Após a apresentação dos conteúdos programáticos, complementa a 

teoria com a realização de exercícios práticos?  

A.11. Quanto à avaliação, quais são os instrumentos/atividades que dá maior 

relevo (trabalhos de casa, trabalho individual, trabalho de grupo, testes, relatórios de 

atividades, exercícios de aula…)  

 A.12. Quais são as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos na aquisição 

de conhecimentos técnicos e teóricos? 

Bloco B – Posicionamento do professor perante o uso das tecnologias (TIC) em 

contexto de ensino-aprendizagem 

 B.13. Costuma utilizar as novas tecnologias nas suas aulas? 
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 B.14. Existem algumas limitações/dificuldades, por parte dos alunos, para a 

utilização das TIC’s? 

 B.15. Os alunos têm facilidade de diálogo e interpretação? 

 B.16. Além do uso das TIC que outras metodologias adota em contexto de sala de 

aula?   

Bloco C -  Aspetos gerais sobre as competências dos alunos (comunicação e 

interrelação) 

C.17. Qual ou quais as competências que mais valoriza em contexto de sala de 

aula? 

C.18. Quais as estratégias adotados para o desenvolvimento dessa(s) 

competência(s)? 

Parte III – Aspetos gerais sobre recursos, métodos, técnicas e processos  

19. Os alunos estão motivados para o ensino dos conteúdos programáticos  

abordados em sala de aula? Quais as estratégias que utiliza para os motivar?  

20. Considera a economia um tema implícito do quotidiano de cada um de nós? 

A actualidade do tema será uma vantagem para as aprendizagens dos alunos de 

ciências socio-económicas? Porquê? 

Metodologias de ensino-aprendizagem 

21. Na sua opinião existe algum factor condicionante da aprendizagem dos 

alunos? Quais as medidas/métodos que adopta para resolver essa questão? 

22. Pela sua experiência profissional, quais os recursos que considera serem 

mais eficazes, enquanto metodologias de ensino-aprendizagem? 

23. Na perspetiva atual do ensino das ciências socio-económicas, alteraria 

alguma situação? 
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Questionário 

“O vídeo, utilizado como técnica de produção do saber, aplicado nas aulas de Economia A sobre a 

Sociedade de Consumo e o Comércio e Moeda.” 

Professora: Célia Fernandes 

O presente questionário  tem por objetivo realizar algumas questões, com a garantia que as suas respostas 

serão confidenciais e anónimas. Não há respostas certas ou erradas. A sua opinião é fundamental para 

avaliar como decorreu o processo de ensino/aprendizagem.  

Objetivos 

 Averiguar o nível de utilização das tecnologias digitais por parte dos alunos em contexto escolar. 

 

 Aferir acerca do contributo do vídeo, e importância das TIC, no processo de ensino-aprendizagem, 

na óptica dos alunos. 

 

 Sondar a opinião dos alunos acerca da utilização do vídeo e tecnologias digitais lecionadas pela 

Professora Célia Fernandes, nas aulas de Economia A, sobre Sociedade de Consumo e Comércio e 

Moeda.  

 

Sexo : Masculino                               Feminino          

I. Utilização das tecnologias digitais, por parte dos alunos, em contexto escolar 

Para a realização do questionário tenha em conta a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca De vez em quando Às vezes Com frequência Sempre 

 

UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM CONTEXTO ESCOLAR 1 2 3 4 5 

1. Costumo utilizar o computador na escola      

2. Utilizo o computador para aceder à internet       

3. Tenho endereço eletrónico e uso e-mail      

4. Utilizo o e-mail em contexto escolar      

5. Faço pesquisas na internet para realizar trabalhos escolares      

6. Utilizo o processador de texto (Word)      

7. Utilizo a folha de cálculo (Excel)      

8. Utilizo os recursos para apresentações (Powerpoint, Prezzi)      

9. Utilizo programas didáticos no computador(CD’s dos manuais, 

outros) 

     

10. Costumo jogar no computador      

11. Tenho facilidade em utilizar as TIC      

12. Tenho dificuldade em utilizar as TIC      

Caso se verifique, em que situação(ões)? 
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II. O contributo das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Para a realização do questionário tenha em conta a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 

Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

 

CONTRIBUTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

1 2 3 4 5 

1. Integração das tecnologias digitais em sala de aula      

2. Utilização das tecnologias digitais, apresentações, pelo professor      

3. Utilização do vídeo como complemento da matéria (visualização e 

análise) 

     

4. Apresentação de trabalhos em formato digital       

5. Realização de trabalhos em formato digital      

6. Realização de exercícios em formato digital      

7. Sínteses dos conteúdos/matérias realizados em computador      

8. Acessibilidade dos alunos aos materiais das aulas disponibilizados 

pela professora 

     

9. A utilização das TIC para redução de esforço e tempo de estudo dos 

conteúdos/matérias 

     

10. A utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem 

     

Na sua opinião, de que modo as tecnologias digitais poderão contribuir para facilitar a 

aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

 

Poderá  o uso do vídeo contribuir para a reflexão e a construção do seu conhecimento? 
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III. A importância e interesse da utilização das tecnologias digitais no processo 

de aprendizagem, nas aulas de economia A (lecionadas pela professora Célia 

Fernandes)  

Para a realização do questionário tenha em conta a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 

Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

 

INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS AULAS DE 

ECONOMIA A 

1 2 3 4 5 

1. Métodos de ensino utilizados no decorrer das aulas       

2. Modo de exposição da matéria com recurso à participação dos 

alunos 

     

3. Motivação e empenho da professora na lecionação.      

4. Relação professora-alunos      

5. Receptividade da professora para esclarecimento de dúvidas      

6. Disponibilização das apresentações e materiais (Powerpoint, Prezzi, 

fichas de trabalho e guiões de análise de vídeo) 

     

7. Qualidade da informação das apresentações (Powerpoint, Prezzi, 

vídeos) 

     

8. Recursos utilizados na aula: fichas de trabalho (formato digital e 

formato papel), guiões de análise de vídeos 

     

9. Pertinência dos vídeos apresentados  nas aulas      

10. Trabalhos solicitados, em formato digital, acerca dos 

conteúdos/matérias abordados nas aulas  

     

11. Acompanhamento e correção das fichas de trabalho       

Na sua opinião, quais foram as atividades realizadas no decorrer das aulas, exercícios em 

formato digital, análise e interpretação de vídeo, apresentações, fichas de trabalho que 

facilitaram o seu processo de aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

            Alguma das atividades realizadas pode ter dificultado o seu processo de aprendizagem? 
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IV. Realização e apresentação de trabalhos (por hipótese sobre os Factores de 

produção) 

Para a realização do questionário assinale com um X a(s) possível(eis) opção(ões): 

 

 Consultava o manual  

 Consultava outros livros  

 Fazia pesquisa de informação na internet  

 Fazia pesquisa de vídeos na internet   

 Fazia resumos em formato digital  

 Fazia esquemas síntese em formato digital  

 Construía quadros e/ou gráficos  

 Fazia o trabalho individualmente  

 Fazia o trabalho em grupo  

 Apresentava o trabalho em Word  

 Apresentava o trabalho em Powerpoint  

 Apresentava o trabalho em Prezzi  

 Utilizava um vídeo no trabalho (temático, noticioso)  

 Fazia um questionário  

 Fazia/realizava um vídeo sobre o tema  

 Apresentava o trabalho oralmente  

 Apresentava o trabalho manuscrito  

 Incluía bibliografia no final do trabalho  

 Outras opções  

 Caso se verifique, quais: 
 
 
 
 
 

 

 

V. Sugestões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Desde já agradeço a sua colaboração. Obrigado. 
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Questionário 

“O vídeo, utilizado como técnica de produção do saber, aplicado nas aulas de Economia A sobre a 

Sociedade de Consumo e o Comércio e Moeda.” 

Objetivos 

 Averiguar o nível de utilização das tecnologias digitais por parte dos alunos em contexto escolar. 

 

 Aferir acerca do contributo do vídeo, e importância das TIC, no processo de ensino-aprendizagem, 

na óptica dos alunos. 

 

 Sondar a opinião dos alunos acerca da utilização do vídeo e tecnologias digitais lecionadas pela 

Professora Célia Fernandes, nas aulas de Economia A, sobre Sociedade de Consumo e Comércio e 

Moeda.  

 
SÍNTESE DE RESULTADOS 

 
 

I. Utilização das tecnologias digitais, por parte dos alunos, em contexto escolar 

Escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca De vez em quando Às vezes Com frequência Sempre 

 

UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM CONTEXTO ESCOLAR 1 2 3 4 5 

1. Costumo utilizar o computador na escola 2 4 5 10 2 

2. Utilizo o computador para aceder à internet  0 1 5 4 13 

3. Tenho endereço eletrónico e uso e-mail 0 0 2 7 14 

4. Utilizo o e-mail em contexto escolar 1 2 4 9 6 

5. Faço pesquisas na internet para realizar trabalhos escolares 0 0 2 7 14 

6. Utilizo o processador de texto (Word) 0 1 4 6 11 

7. Utilizo a folha de cálculo (Excel) 13 5 4 1 0 

8. Utilizo os recursos para apresentações (Powerpoint, Prezzi) 0 1 1 8 12 

9. Utilizo programas didáticos no computador (CD’s dos manuais, 

outros) 

6 12 4 1 0 

10. Costumo jogar no computador 2 6 8 4 3 

11. Tenho facilidade em utilizar as TIC 0 1 1 12 9 

12. Tenho dificuldade em utilizar as TIC 16 7 0 0 0 

Caso se verifique, em que situação(ões)? 

 

3 alunos - excel 

1 aluno - trabalhos mais elaborados 
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II. O contributo das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Escala: 

1 2 3 4 5 

Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

 

CONTRIBUTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

1 2 3 4 5 

1. Integração das tecnologias digitais em sala de aula 0 0 3 12 8 

2. Utilização das tecnologias digitais, apresentações, pelo professor 0 0 2 16 5 

3. Utilização do vídeo como complemento da matéria (visualização e 

análise) 

0 1 5 10 7 

4. Apresentação de trabalhos em formato digital  0 1 8 10 2 

5. Realização de trabalhos em formato digital 0 1 9 11 2 

6. Realização de exercícios em formato digital 0 3 12 8 0 

7. Sínteses dos conteúdos/matérias realizados em computador 0 0 7 10 6 

8. Acessibilidade dos alunos aos materiais das aulas disponibilizados 

pela professora 

0 2 2 9 10 

9. A utilização das TIC para redução de esforço e tempo de estudo dos 

conteúdos/matérias 

1 3 5 8 6 

10. A utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem 

0 1 5 14 3 

Na sua opinião, de que modo as tecnologias digitais poderão contribuir para facilitar a 

aprendizagem? 

 

9  alunos – ajudam a memorização, imagens e vídeos facilitam aprendizagem 

4 - torna aprendizagem interessante 

5  – facilita estudo/ensino 

3 – criam mais empenho no trabalho 

2 – maior interaçao professor-aluno 

5 - aulas mais atrativas 

1 – em excesso perde interesse 

 

 

 

Poderá  o uso do vídeo contribuir para a reflexão e a construção do seu conhecimento? 
 
18 - Sim  
2 - Depende do conteúdo e explicação simples, da capacidade da pessoa em aprender 
 
“O vídeo seguido de ficha faz com que os alunos fiquem mais atentos e aplicados, e no fim 
percebem melhor.” 
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III. A importância e interesse da utilização das tecnologias digitais no processo 

de aprendizagem, nas aulas de economia A (lecionadas pela professora Célia 

Fernandes)  

Escala: 

1 2 3 4 5 

Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

 

INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS AULAS DE 

ECONOMIA A 

1 2 3 4 5 

1. Métodos de ensino utilizados no decorrer das aulas  0 2 1 15 5 

2. Modo de exposição da matéria com recurso à participação dos 

alunos 

0 0 1 11 11 

3. Motivação e empenho da professora na lecionação. 0 0 2 7 14 

4. Relação professora-alunos 0 0 0 8 15 

5. Receptividade da professora para esclarecimento de dúvidas 0 0 0 7 16 

6. Disponibilização das apresentações e materiais (Powerpoint, Prezzi, 

fichas de trabalho e guiões de análise de vídeo) 

0 1 2 13 7 

7. Qualidade da informação das apresentações (Powerpoint, Prezzi, 

vídeos) 

0 1 1 13 8 

8. Recursos utilizados na aula: fichas de trabalho (formato digital e 

formato papel), guiões de análise de vídeos 

0 0 3 11 9 

9. Pertinência dos vídeos apresentados  nas aulas 0 1 2 13 7 

10. Trabalhos solicitados, em formato digital, acerca dos 

conteúdos/matérias abordados nas aulas  

0 0 6 16 1 

11. Acompanhamento e correção das fichas de trabalho  0 0 1 12 10 

Na sua opinião, quais foram as atividades realizadas no decorrer das aulas, exercícios em 

formato digital, análise e interpretação de vídeo, apresentações, fichas de trabalho que 

facilitaram o seu processo de aprendizagem? 

 

7 – powerpoint sínteses 

4 – exercícios digitais 

           8 – vídeos (ilustração, documentário) 

4 – análise e interpretação de vídeo 

7 – fichas de trabalho 

2 – esquemas resumo 

2 - todas 

 

            Alguma das atividades realizadas pode ter dificultado o seu processo de aprendizagem? 

        

          18 - Não 

           1 – Talvez a apresentação com exposição da matéria em simultâneo se torne demasiado 
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IV. Realização e apresentação de trabalhos (por hipótese sobre os Factores de 

produção) 

Para a realização do questionário assinale com um X a(s) possível(eis) opção(ões): 

 

 Consultava o manual 18  

 Consultava outros livros 4 

 Fazia pesquisa de informação na internet 22 

 Fazia pesquisa de vídeos na internet  17 

 Fazia resumos em formato digital 13 

 Fazia esquemas síntese em formato digital 14 

 Construía quadros e/ou gráficos 9 

 Fazia o trabalho individualmente 9 

 Fazia o trabalho em grupo 18 

 Apresentava o trabalho em Word 3 

 Apresentava o trabalho em Powerpoint 17 

 Apresentava o trabalho em Prezzi 9 

 Utilizava um vídeo no trabalho (temático, noticioso) 13 

 Fazia um questionário 6 

 Fazia/realizava um vídeo sobre o tema 8 

 Apresentava o trabalho oralmente 18 

 Apresentava o trabalho manuscrito 8 

 Incluía bibliografia no final do trabalho 9 

 Outras opções 1 

 Caso se verifique, quais: 
 
      1 - entrevistas 
 
 
 
 

 

 

V. Sugestões 

 
  - dar continuidade à integração dos vídeos e tecnologias nas aulas 
  - apresentação de mais imagens e vídeos 
  - evitar o uso excessivo do PowerPoint 
  - fazer mais esquemas/resumos 
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