
 

Plano de Aula 1 

 

DISCIPLINA/ ÁREA 
DISCIPLINAR 

HORA DURAÇÃO DIA ANO TURMA 

Economia A 10 h 00 90 m 23 de abril 10º I 

 

SUMÁRIO nº  

Inicio do estudo da unidade 6 -Rendimentos e Repartição de Rendimentos: 
    - A atividade produtiva e a formação dos rendimentos. 
    - A repartição funcional dos rendimentos: 
 -Noção de repartição funcional dos rendimentos 
 -A remuneração dos fatores de produção – Os rendimentos primários. 
 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Subunidade 6.1 – A atividade produtiva e a formação dos rendimentos. 
Subunidade 6.2 – A repartição funcional dos rendimentos. 
     6.2.1. Noção de repartição funcional dos rendimentos 
     6.2.2. A remuneração dos fatores produtivos. 

Objetivo Geral/ Fio Condutor: 

 Conhecer o processo de formação dos rendimentos. 

Objetivos Específicos: 

  - Relacionar a atividade produtiva com a formação dos rendimentos; 
  - Identificar os destinatários dos rendimentos primários; 
  - Explicar o fenómeno da repartição dos rendimentos; 
  - Descrever o processo da repartição funcional dos rendimentos; 
  - Apresentar a noção de repartição funcional dos rendimentos; 
  - Definir salário; 
  - Explicar a função do salário mínimo nacional; 
   

 

2. COMPETÊNCIAS FOCALIZADAS 

Competências de domínio cognitivo: 
  - Perspetiva o papel da atividade produtiva na formação dos rendimentos 
  - Utiliza corretamente a terminologia económica 
  - Interpreta dados estatísticos 

Competências de domínio não cognitivo: 

  - Desenvolve a capacidade de observar, analisar e avaliar aspetos da realidade que o rodeia; 
  - Revela espírito crítico, hábitos de tolerância e cooperação; 
  - Realiza tarefas de forma autónoma. 
 

 
 



3. ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

Estratégias: 
   - Método expositivo 
   - Método ativo 

    - Resolução de exercícios 
- Dialogo professor/aluno 

Recursos: 
   - Manual de Economia adotado 
   - Quadro branco e marcadores 
   - Computador com ligação à internet 
   - Data show 
   - Power Point 
   - Fotocópias 
   - Caderno diário  
 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AULA 

A aula inicia com o registo do sumário e presenças dos alunos. (5 min.) 
Antes de prosseguir com a lecionação dos conteúdos, será comunicada a constituição dos 
grupos, sendo introduzidos breves esclarecimentos sobre o que se pretende com a realização 
do trabalho cooperativo. Será solicitado a cada grupo que proceda ao registo do lema, bem 
como as regras de funcionamento que julgam ser indispensáveis, para que o grupo tenha 
sucesso no desenvolvimento do trabalho. (15 min.)  
De seguida serão expostos os conteúdos a desenvolver e os objetivos a atingir na unidade. (5 
min.) 
Posteriormente será efetuado um enquadramento da unidade 6 – Rendimentos e repartição 
dos rendimentos nas unidades lecionadas anteriormente, estabelecendo a relação sobretudo 
com os conteúdos da unidade 1 e 3. (5 min.) 

Com recurso ao PowerPoint, será iniciada a lecionação dos conteúdos, com a exposição da 
relação da atividade produtiva com a formação dos rendimentos. (10 min.) 
Será explicado a importância do valor acrescentado na criação de riqueza e a origem do 
Rendimento Nacional. Em grupo, os alunos resolverão uma ficha de trabalho. (15 min.) 
Correção da ficha de trabalho. (5 min.) 
 Passando à introdução da subunidade 6.2 – Remuneração dos fatores produtivos, serão 
utilizadas algumas imagens aliada à utilização da técnica Brainstorming, com o objetivo de 
aproveitar o contributo dos alunos por forma a aferir os destinatários dos rendimentos 
primários. (5 min.) 
A aula continua com a apresentação de repartição funcional dos rendimentos, e exposição 
sobre as diversas formas de remuneração dos fatores produtivos. Será analisado um 
gráfico com a evolução do salário mínimo nacional e a comparação do valor do SMN com 
outros países. (15 min.) 
http://www.pordata.pt/Portugal/Remuneracao+base+media+mensal+dos+trabalhadores+
por+conta+de+outrem+total+e+por+sector+de+actividade+economica-363 
A aula termina com o esclarecimento de eventuais dúvidas e, com a realização no quadro 
de um esquema síntese com conteúdos tratados na aula, solicitando a contribuição dos 
alunos, que deverão passar para o caderno diário. (10 min.) 

 

5. AVALIAÇÃO FORMAL/ INFORMAL DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar a participação dos alunos no decorrer da aula, o desempenho no trabalho realizado 
em grupo, bem como a sua postura e atitude. 

 

http://www.pordata.pt/Portugal/Remuneracao+base+media+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+total+e+por+sector+de+actividade+economica-363
http://www.pordata.pt/Portugal/Remuneracao+base+media+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+total+e+por+sector+de+actividade+economica-363


 

Plano de Aula 2 

 

DISCIPLINA/ ÁREA 
DISCIPLINAR 

HORA DURAÇÃO DIA ANO TURMA 

Economia A 11 h 45 90 m 24 de abril 10º I 

 

SUMÁRIO nº  

A remuneração dos fatores produtivos – continuação. 
A repartição pessoal dos rendimentos: 
   - Noção de repartição pessoal dos rendimentos. 
   - Salário nominal e salário real. 
Exercícios de aplicação. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Subunidade 6.2 – A repartição funcional dos rendimentos. 
          6.2.2. A remuneração dos fatores produtivos. 
Subunidade 6.3 – A repartição pessoal dos rendimentos. 
          6.3.1. Noção de repartição pessoal dos rendimentos. 
          6.3.2. Salário nominal e salário real.  
 

Objetivo Geral/ Fio Condutor: 

 Compreender a repartição pessoal dos rendimentos. 

Objetivos Específicos: 

    
    - Caracterizar as formas de remuneração do capital; 
    - Distinguir repartição pessoal de repartição funcional dos rendimentos; 
    - Verificar as desigualdades na repartição dos rendimentos; 
    - Justificar as desigualdades salariais; 
    - Distinguir salário nominal de salário real; 
    - Calcular o salário real.   
 
 

 

2. COMPETÊNCIAS FOCALIZADAS 

Competências de domínio cognitivo: 
  - Perspetiva o papel da atividade produtiva na formação dos rendimentos 
  - Utiliza corretamente a terminologia económica 
  - Interpreta dados estatísticos 

Competências de domínio não cognitivo: 

  - Desenvolve a capacidade de observar, analisar e avaliar aspetos da realidade que o rodeia; 
  - Revela espírito crítico, hábitos de tolerância e cooperação; 
  - Realiza tarefas de forma autónoma. 
 

 



3. ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

Estratégias: 
   - Método expositivo 
   - Método ativo 

    - Resolução de exercícios 
- Dialogo professor/aluno 

Recursos: 
   - Manual de Economia adotado 
   - Quadro branco e marcadores 
   - Computador com ligação à internet 
   - Data show 
   - Power Point 
   - Fotocópias 
   - Caderno diário  
 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AULA 

A aula inicia com o registo do sumário e presenças dos alunos. (5 min.) 
De seguida será efetuada uma breve referência dos conceitos abordados na aula anterior, que 
servirão para introduzir os conceitos a abordar. (5 min.) 
A aula prossegue com o recurso à projeção de PowerPoint, para exposição da noção de 
repartição pessoal dos rendimentos, e das desigualdades evidenciadas na repartição dos 
rendimentos pelas famílias. Será projetado um quadro exemplificativo, que servirá de base à 
realização de um debate sobre os fatores que poderão estar na origem das desigualdades. 
De seguida será realizado um exercício de aplicação. 
Posteriormente serão introduzidos os conceitos de salário nominal e salário real, procedendo-
se à sua distinção 
De seguida será realizado uma ficha de trabalho. 
A aula terminará com a realização de um esquema síntese com os conceitos abordados. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IYp7WvCq2OE 
https://www.youtube.com/watch?v=3TNq2F4tFoA 
 
 

 

5. AVALIAÇÃO FORMAL/ INFORMAL DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar a participação dos alunos no decorrer da aula, o desempenho no trabalho realizado 
em grupo, bem como a sua postura e atitude. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYp7WvCq2OE
https://www.youtube.com/watch?v=3TNq2F4tFoA


 

Plano de Aula 3 

 

DISCIPLINA/ ÁREA 
DISCIPLINAR 

HORA DURAÇÃO DIA ANO TURMA 

Economia A 10 h 00 90 m 30 de abril 10º I 

 

SUMÁRIO nº  

O leque salarial. 
O rendimento per capita. 
As curvas de Lorenz.  
Exercícios de aplicação. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Subunidade 6.3 – A repartição pessoal dos rendimentos. 
          6.3.3. O leque salarial. 
          6.3.4. O rendimento per capita.  
          6.3.5. As curvas de Lorenz. 
 

Objetivo Geral/ Fio Condutor: 

 Compreender a desigualdade na repartição dos rendimentos. 

Objetivos Específicos: 

    
    - Explicar em que consiste o leque salarial; 
    - Calcular o leque salarial; 
    - Identificar os fatores que justificam a disparidade salarial; 
    - Definir rendimento per capita; 
    - Calcular o rendimento per capita; 
    - Identificar os elementos a que se recorrer para ultrapassar algumas das limitações do  

rendimento per capita; 
    - Interpretar o Índice de Desenvolvimento Humano; 
    - Analisar a curva de Lorenz; 
    - Explicar em que consiste o índice de Gini; 
    - Analisar gráficos.  
 

 

2. COMPETÊNCIAS FOCALIZADAS 

Competências de domínio cognitivo: 
  - Analisa desigualdades na repartição dos rendimentos. 
  - Utiliza corretamente a terminologia económica. 
  - Interpreta dados estatísticos.  

Competências de domínio não cognitivo: 

  - Desenvolve a capacidade de observar, analisar e avaliar aspetos da realidade que o rodeia; 
  - Revela espírito crítico, hábitos de tolerância e cooperação; 
  - Realiza tarefas de forma autónoma. 



 

3. ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

Estratégias: 
   - Método expositivo 
   - Método ativo 

    - Resolução de exercícios 
- Dialogo professor/aluno 

Recursos: 
   - Manual de Economia adotado 
   - Quadro branco e marcadores 
   - Computador com ligação à internet 
   - Data show 
   - Power Point 
   - Fotocópias 
   - Caderno diário  
 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AULA 

A aula inicia com o registo do sumário e presenças dos alunos. (5 min.) 
De seguida será realizada uma atividade com o objetivo de proceder a uma revisão dos 
conceitos abordados, e esclarecimento de eventuais dúvidas. (20 min.) 
A aula prossegue com o recurso à projeção de PowerPoint, para exposição dos indicadores 
leque salarial e rendimento per capita. (15 min.) 
Resolução dos exercícios 1 e 2 da ficha de trabalho. (10 min.) 
 Posteriormente serão apresentadas as limitações subjacentes a uso do indicador do 
rendimento per capita, justificando a necessidade de recorrer a alguns elementos de correção 
de modo a ultrapassar algumas dessas limitações, apresentando a razão do recurso às curvas 
de Lorenz, índice de Gini e IDH. Será efetuada uma análise de um mapa com os valores do IDH 
de vários países, e realizadas simulações gráficas da concentração dos rendimentos. (25 min.) 
No final serão resolvidas as questões 3 e 4 da ficha de trabalho. (10 min.) 
A aula terminará com a realização de um esquema síntese com os conceitos abordados. (5 
min.) 
 
 

 

5. AVALIAÇÃO FORMAL/ INFORMAL DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar a participação dos alunos no decorrer da aula, o desempenho no trabalho realizado 
em grupo, bem como a sua postura e atitude. 

 



 

Plano de Aula 4 

 

DISCIPLINA/ ÁREA 
DISCIPLINAR 

HORA DURAÇÃO DIA ANO TURMA 

Economia A 10 h 00 90 m 2 de maio 10º I 

 

SUMÁRIO nº  

Continuação da análise dos instrumentos de avaliação das desigualdades na repartição dos 
rendimentos. 
A redistribuição dos rendimentos. Políticas do Estado na redistribuição dos rendimentos.  

  

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Subunidade 6.3 – A repartição pessoal dos rendimentos. 
          6.3.5. As curvas de Lorenz. 
Subunidade 6.4 – A redistribuição dos rendimentos. 
          6.4.1 – Noção de redistribuição dos rendimentos. 
          6.4.2 – Políticas do Estado na redistribuição dos rendimentos. 
 

Objetivo Geral/ Fio Condutor: 

 Compreender os mecanismos de redistribuição dos rendimentos. 

Objetivos Específicos: 

    
    - Interpretar o Índice de Desenvolvimento Humano; 
    - Analisar a curva de Lorenz; 
    - Explicar em que consiste o índice de Gini; 
    - Dar a noção de redistribuição dos rendimentos; 
    - Indicar as finalidades da redistribuição dos rendimentos;  
    - Analisar gráficos.   
 
 

 

2. COMPETÊNCIAS FOCALIZADAS 

Competências de domínio cognitivo: 
  - Analisa as desigualdades na repartição dos rendimentos 
  - Perspetiva o papel do Estado na redistribuição dos rendimentos 
  - Utiliza corretamente a terminologia económica 
  - Interpreta dados estatísticos 

Competências de domínio não cognitivo: 

  - Desenvolve a capacidade de observar, analisar e avaliar aspetos da realidade que o rodeia; 
  - Revela espírito crítico, hábitos de tolerância e cooperação; 
  - Realiza tarefas de forma autónoma. 
 

 



3. ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

Estratégias: 
   - Método expositivo 
   - Método ativo 

    - Resolução de exercícios 
- Debate 
- Dialogo professor/aluno 

Recursos: 
   - Manual de Economia adotado 
   - Quadro branco e marcadores 
  - Vídeo sobre pobreza em Portugal 
   - Computador com ligação à internet 
   - Data show 
   - Power Point 
   - Fotocópias 
   - Caderno diário  
 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AULA 

A aula inicia com o registo do sumário e presenças dos alunos. (5 min.) 
De seguida faz-se uma breve revisão dos conceitos abordados na aula anterior, que vão servir 
para dar início aos conteúdos desta aula. (10 min.) 
Posteriormente serão apresentadas as limitações subjacentes a uso do indicador do 
rendimento per capita, justificando a necessidade de recorrer a alguns elementos de correção 
de modo a ultrapassar algumas dessas limitações, apresentando a razão do recurso às curvas 
de Lorenz, índice de Gini e IDH. Será efetuada uma análise de um mapa com os valores do IDH 
de vários países, e realizadas simulações gráficas da concentração dos rendimentos. (30 min.) 
Resolução das questões 3 e 4 da ficha de trabalho. (10 min.) 
A aula prossegue com o visionamento de um vídeo sobre a pobreza em Portugal, que será 
precedido de um debate com os alunos, de modo a sensibiliza-los para a importância do papel 
do Estado na redistribuição dos rendimentos. (15 min.) 
Após ser realizada uma breve referência à origem do Estado providência, a aula prossegue 
com o recurso à projeção de PowerPoint, para exposição dos princípios subjacentes à 
redistribuição dos rendimentos. (15 min.) 
A aula terminará com a realização de um esquema síntese com os conceitos abordados. 
 
 

 

5. AVALIAÇÃO FORMAL/ INFORMAL DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar a participação dos alunos no decorrer da aula, o desempenho no trabalho realizado 
em grupo, bem como a sua postura e atitude. 

 



 

Plano de Aula 5 

 

DISCIPLINA/ ÁREA 
DISCIPLINAR 

HORA DURAÇÃO DIA ANO TURMA 

Economia A 10 h 00 90 m 7 de maio 10º I 

 

SUMÁRIO nº  

O efeito das políticas fiscais e das políticas sociais na redistribuição dos rendimentos. 
O rendimento disponível dos particulares. 
Resolução de exercícios.  
 

  

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Subunidade 6.4 – A redistribuição dos rendimentos. 
          6.4.2 – Políticas do Estado na redistribuição dos rendimentos. 
          6.4.3 – O rendimento disponível dos particulares. 
 

Objetivo Geral/ Fio Condutor: 

 Compreender a formação do rendimento disponível dos particulares. 

Objetivos Específicos: 

    - Distinguir as diferentes políticas do Estado na redistribuição dos rendimentos;  
    - Dar a noção de rendimento disponível dos particulares; 
    - Referir as componentes do rendimento disponível dos particulares; 
    - Distinguir transferências internas de transferências externas; 
    - Calcular o rendimento disponível dos particulares. 
 

 

2. COMPETÊNCIAS FOCALIZADAS 

Competências de domínio cognitivo: 
  - Justifica a necessidade de intervenção do Estado na redistribuição do rendimento numa    

perspetiva de solidariedade social 
  - Calcula o rendimento disponível dos particulares 
  - Utiliza corretamente a terminologia económica 
  - Interpreta dados estatísticos 

Competências de domínio não cognitivo: 

  - Desenvolve a capacidade de observar, analisar e avaliar aspetos da realidade que o rodeia; 
  - Revela espírito crítico, hábitos de tolerância e cooperação; 
  - Realiza tarefas de forma autónoma. 
 

 
 
 
 



3. ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

Estratégias: 
   - Método expositivo 
   - Método ativo 

    - Resolução de exercícios 
- Leitura de notícias da atualidade 
- Dialogo professor/aluno 

Recursos: 
   - Manual de Economia adotado 
   - Quadro branco e marcadores 
  -  Noticias sobre apoios sociais 
   - Computador com ligação à internet 
   - Data show 
   - Power Point 
   - Fotocópias 
   - Caderno diário  
 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AULA 

A aula inicia com o registo do sumário e presenças dos alunos. (5 min.) 
De seguida faz-se uma breve revisão dos conceitos abordados na aula anterior, que vão servir 
para dar início aos conteúdos desta aula. (10 min.) 
Posteriormente será solicitado aos alunos, para em grupo, analisarem as noticias e para que 
façam uma síntese sobre o conteúdo. No final da exposição dos alunos, será efetuada uma 
síntese com recurso ao power point. (30 min) 
A aula prossegue, sendo solicitado aos alunos o que entende por rendimento disponível, e em 
conjunto será deduzida a sua fórmula de cálculo. (15 min) 
Para finalizar os alunos resolveram uma ficha de trabalho.(20 min) 
A aula terminará com a realização de um esquema síntese com os conceitos abordados. (10 
min). 
 
 

 

5. AVALIAÇÃO FORMAL/ INFORMAL DAS APRENDIZAGENS 

Avaliar a participação dos alunos no decorrer da aula, o desempenho no trabalho realizado 
em grupo, bem como a sua postura e atitude. 
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Conteúdos Objetivos Recursos Calendarização 
 

Avaliação 
 

Unidade 6 
Rendimentos e Repartição dos 
Rendimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 – A atividade produtiva e a formação de 
rendimentos 
 
 
6.2 - A repartição funcional dos rendimentos 
6.2.1 - Noção de repartição funcional de 
rendimentos 
6.2.2 - A remuneração dos fatores 
produtivos – rendimentos primários 
 
 
6.3 – A repartição pessoal dos rendimentos 
6.3.1 – Noção de repartição pessoal dos 
rendimentos 
6.3.2 – Salário nominal e salário real 

Objetivos gerais: 
 

 Conhecer o processo de formação 
dos rendimentos 

 Analisar as diferentes formas da 
repartição dos rendimentos 

 Compreender os mecanismos de 
redistribuição dos rendimentos 

 Analisar as desigualdades na 
repartição dos rendimentos 

 
Objetivos específicos: 
 

 Relacionar a atividade produtiva com 
a formação dos rendimentos 

 Explicar o fenómeno da repartição 
dos rendimentos 

 Descrever o processo da repartição 
funcional dos rendimentos 

 Definir salário 

 Caracterizar as formas de 
remuneração do capital 

 Distinguir repartição pessoal de 
repartição funcional dos 
rendimentos 

 Calcular a repartição funcional do 
rendimento 

 
 
 

 Manual 
adotado: 

      Economia A, 
Texto Editores. 

 

 Quadro  
 

 Marcadores 
 

 Jornais e revistas 
 

 Videoprojetor 
 

 Máquina de 
calcular 

 

 Vídeos 
 

 Internet 
 

 Fichas de 
trabalho 

 

 Teste 

 
9 tempos de  
90 minutos 

 
1ª aula 

23.04.2014 
 

2ª aula 
24.04.2014 

 
3ª aula 

30.04.2014 
 

4ª aula 
2.05.2014 

 
5ª aula 

7.05.2014 
 

6ª aula 
8.5.2014 

 
7ª aula 

9.5.2014 
 

8ªaula 
14.05.2014 

 

Competências Transversais (30%) 
 
Grelha de Observação 

 Assiduidade 

 Execução de tarefas 

 Interesse e atitude perante o 
trabalho 

 Comportamento 

 Postura na sala de aula 

 Domínio oral e escrito da língua 
portuguesa 

 
Competências Específicas (70%) 
 

 Ficha de avaliação sumativa 

 Fichas de trabalho 

 Trabalho de grupo/individual 

FIO CONDUTOR: Analisar os mecanismos de formação e de repartição dos rendimentos, os objetivos e os meios de redistribuição desses 

rendimentos, assim como as causas da persistência de desigualdades na sua repartição. 
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6.3.3 – O leque salarial 
6.3.4 – O rendimento per capita 
6.3.5 – As curvas de Lorenz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 – A Redistribuição dos rendimentos 
6.4.1 – Noção de redistribuição dos 
rendimentos 
6.4.2 – Políticas do Estado na redistribuição 
dos rendimentos 
6.4.3 – O rendimento disponível dos 
particulares 
 
 
 
 
 
6.5 – As desigualdades na repartição dos 
rendimentos em Portugal e na União 
Europeia 
6.5.1 – Algumas situações de desigualdades 
na repartição dos rendimentos nos países da 
União Europeia 

 Verificar as desigualdades da 
repartição pessoal do rendimento 

 Justificar as desigualdades salariais 

 Distinguir salário nominal de salário 
real 

 Calcular o salário real 

 Explicar o significado do leque 
salarial, como indicador da 
desigualdade dos salários 

 Interpretar as curvas de Lorenz 

 Referir as limitações da curva de 
Lorenz 

 Calcular o rendimento per capita 

 Interpretar o rendimento per capita 

 Explicar as limitações do rendimento 
per capita como indicador da 
repartição pessoal dos rendimentos 

 Explicar em que consiste a 
redistribuição dos rendimentos 

 Dar exemplos de impostos diretos 

 Explicar o papel das politicas fiscais e 
sociais na redistribuição do 
rendimento 

 Caracterizar o papel do Estado na 
redistribuição dos rendimentos 

 Referir as componentes do 
rendimento pessoal disponível 

 Interpretar a evolução do 
rendimento disponível 

 Analisar a evolução da repartição 
dos rendimentos em Portugal 

 Comparar a evolução da repartição 
dos rendimentos e as desigualdades 
dessa repartição em Portugal com a 
dos restantes países da União 
Europeia 

9ª aula 
15.05.2014 

 
 

 



 
6.1 –A atividade produtiva e a formação dos rendimentos 
6.2 –A repartição funcional dos rendimentos 

1 



 
        23/abril/2014 
Sumário: 
 
Inicio do estudo da unidade 6 -Rendimentos e 

Repartição de Rendimentos: 
A atividade produtiva e a formação dos rendimentos 
Noção de repartição funcional dos rendimentos. 
A remuneração dos fatores de produção –os 

rendimentos primários.  

2 



 Conhecer o processo de formação dos 
rendimentos; 

 
 Analisar as diferentes formas da repartição dos 

rendimentos; 
 
 Compreender os mecanismos de redistribuição 

dos rendimentos; 
 
 Analisar as desigualdades na repartição dos 

rendimentos. 

3 



A produção cria bens e serviços 
indispensáveis à sobrevivência, 
mas também é geradora de 
riqueza 

Quando os bens produzidos são trocados no 

mercado, geram-se fluxos monetários que são 

distribuídos pelos intervenientes no processo 

produtivo. 

4 



 
 

 

 Ao longo do processo produtivo são aplicados trabalho e 
tecnologia na transformação das matérias-primas em produtos 
acabados. 

 Estes novos produtos têm uma utilidade superior, decorrente da 
produção. 

 
 

 Gráfico 

 
 

Produção 

Bens e serviços  

Rendimentos  

Valor acrescentado 

Criação de Riqueza 
5 

http://www.pordata.pt/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
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6.3 –A Repartição pessoal dos rendimentos 

7 



 
        24/abril/2014 
Sumário: 
 
A repartição funcional – continuação. 
A repartição pessoal dos rendimentos. 
Salário nominal e salário real. 

8 
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O processo 
produtivo 

Acrescenta valor 
aos produtos 

transformados 

Porque lhes 
confere uma 

nova utilidade 

Podemos afirmar que no ato de 
produção se criou riqueza 

O valor 
acrescentado  

É a base da 
riqueza criada 
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Os rendimentos 
criados durante o 

processo produtivo 

RENDIMENTOS 
PRIMÁRIOS 

Serão repartidos pelos intervenientes 
no processo produtivos 

Fator Trabalho Fator Capital 
De acordo com as funções 
desempenhadas por cada 
um  

REPARTIÇÃO FUNCIONAL DOS RENDIMENTOS  



O rendimento criado num país irá 
ser repartido pelos intervenientes 
na produção , sob a forma de     
RENDIMENTOS  PRIMÁRIOS 

Salários Juros Rendas Lucros 

11 



Cada fator produtivo tem uma função diferente pelo que 
deverá ser remunerado de acordo com as funções que 
desempenhou durante o processo produtivo. 

Rendimentos do 
Fator Capital 

Juros 

Rendas 

Lucros 

12 



Rendimentos do 
Fator trabalho 

Salários 

13 
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O Salário 

Representa, em grande parte dos casos,  a única possibilidade 
de os indivíduos participarem no processo produtivo 

Na maioria das famílias é a sua 
única fonte de rendimento 

A fixação dos salários pode assumir várias formas: 
 - Convenção coletiva; 
 - Negociação individual; 
 - Estado (garante um rendimento mínimo). 
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Fatores 
Produtivos 

Rendimentos 
Primários 

Destinatários 

Trabalho 

Capital 

Salários 

Juros 

Rendas 

Lucros 

Trabalhadores 

Capitalistas 

Proprietários 

Empresários 

16 



REPARTIÇÃO FUNCIONAL  DOS 
RENDIMENTOS 

 Tem em conta a 
especificidade da 
função de cada um 
dos fatores produtivos 
(Capital e Trabalho) 

REPARTIÇÃO PESSOAL DOS 
RENDIMENTOS 

 Análise da repartição 
do rendimento numa 
perspetiva pessoal, 
isto é, como se 
reparte o rendimento 
pelas pessoas que 
compõem a 
comunidade.  

17 
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Rendimentos 

 

População 
Salários Rendas Juros Lucros 

Repartição 

Pessoal 

Família Alves 800 

 

300 

 

--- 

 

--- 

 

Família Lopes 1.200 

 

--- 

 

2.200 

 

700 

 

Família Santos 950 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Família Silva 2.300 

 

700 

 

300 

 

--- 

 

Repartição 

Funcional 
 

 
5.250 1.000 2.500 700 

1.100 

4.100 

950 

3.300 

R.N 

9.450 



Fatores que podem originar a desigualdade na repartição 
de rendimentos 

19 

Desigualdades 
salariais 

Qualificação 

Género 

Habilitações 

Ramo de 
atividade 

Idade 

Dimensão 
da empresa 

Localização 

Antiguidade 
na empresa 



Repartição dos 
Rendimentos na ótica dos 

indivíduos/famílias 

20 

Repartição Pessoal dos 
Rendimentos 

Evidencia desigualdades na 
Repartição dos Rendimentos 

pelos indivíduos 



 A análise da repartição pessoal incide sobre a 
disparidade e dispersão dos rendimentos e 
das suas causas: 
 

 Disparidades salariais 

 Possibilidade de se manterem e acumularem 
riquezas dentro das mesmas famílias – Heranças 

 Propriedade dos meios de produção 

 Acumulação de diferentes fontes de rendimento 
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A desigualdade salarial entre mulheres e 

homens, em Portugal, situa-se nos 18%.  

No entanto, a diferença salarial é mais 

acentuada quando se considera o ganho médio 

mensal (que engloba outras prestações 

regulares e periódicas, diretas ou indiretas) – 

neste caso a diferença salarial entre mulheres e 

homens atingiu 20,9%, em 2010. 
 

 
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/noticia135a.html  (última consulta: 29-03-2013) 

 

http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/noticia135a.html
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/noticia135a.html
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/noticia135a.html
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SALÁRIO NOMINAL 

 Quantidade de moeda 
que o trabalhador recebe 
como resultado do seu 
trabalho. 

 
 

SALÁRIO REAL 

24 

 Quantidade de bens e 
serviços que o trabalhador 
pode adquirir com o seu 

salário nominal. 
 

 



Salário Real  

É o salário real 
que traduz : 

 
 Nível de vida 

 e 
 O poder de 

compra 

25 

Ex: 

Um trabalhador ganhava há um ano 

1000 euros/mês (salário nominal), que 

lhe permitia adquirir certa quantidade 

de bens e serviços.  

 

Suponhamos que este ano os preços 

aumentaram 3%.  

 

Quanto será necessário para adquirir 

as mesmas coisas? 

1030 



SALÁRIO NOMINAL 
AUMENTA MAIS DO QUE 

A INFLAÇÃO 

26 

Salário Real Aumenta 

SALÁRIO NOMINAL 
AUMENTA MENOS DO 

QUE A INFLAÇÃO 

Salário Real Diminui 
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•Pela primeira vez em 14 anos os salários nominais 
em Portugal baixaram em termos absolutos em 
2012 e continuarão "sob pressão" até se inverter a 
subida do desemprego, segundo um estudo da 
Consultora Mercer. 
 
Existe uma redução absoluta dos salários nominais 
no país, apesar de, desde pelo menos 2008, se 
verificar uma diminuição dos salários reais. 
 
 
 

        DN, 24-09-2012 (adaptado)  

 



6.3.3 – O leque salarial 
6.3.4 – O rendimento per capita 
6.3.5 – As curvas de Lorenz 

28 



 
        30/abril/2014 
Sumário: 
 
O leque salarial. 
O rendimento per capita. Limitações. 
As curvas de Lorenz. 
Exercícios de aplicação. 
 

29 



6. 1 –A atividade produtiva e a formação dos rendimentos. 
6.2 –A repartição funcional dos rendimentos. 
6.3 – A repartição pessoal dos rendimentos. 30 

Atividade.pptx
Atividade.pptx
Atividade.pptx
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Quanto mais alargado for o leque salarial, maiores serão as desigualdades 

 Uma forma de medir a desigualdade do 

rendimento do trabalho é através do leque 
salarial.  
 

        

  

 
 

Leque salarial = relação entre o salário mínimo 

e o salário máximo 

 

1/x = salário mínimo/salário máximo 

   x = salário máximo/salário mínimo 
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Os leques salariais em Portugal são muito superiores aos dos 

outros países da UE 

        TAP 
 

 

Salário mínimo sem subsídios:  €629,00 

Salário máximo sem subsídios: € 2.513,00 

Leque salarial: 
      

 (valores de 2011) 

 

1 / 3,99 
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 Diferenças nas capacidades físicas e intelectuais 

dos indivíduos; 

 

 Diferenças de género; 

 

 Diferenciação nas qualificações profissionais; 

 

 Diferentes graus de formação escolar; 

 

 Desiguais níveis de experiência profissional. 
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 Rendimento per capita é o rendimento médio 

por habitante. 

    

 

 

 

 
Utiliza-se habitualmente para apreciar melhor o poder de 

compra da população, e, estabelecer comparações 

entre regiões e países. 

Rendimento 
per capita     =  

total População

Nacional Rendimento



6.4 –  Noção Redistribuição dos Rendimentos 

35 



 
        2/Maio/2014 
Sumário: 
 
Continuação da análise de instrumentos de avaliação das 
desigualdades na repartição dos rendimentos. 
A redistribuição dos rendimentos. Politicas do Estado na 
redistribuição dos rendimentos. 
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 Representa uma média, ocultando 

desigualdades na repartição da riqueza; 
 

 É calculado com base nos dados do setor 

formal da economia; 
 

 Representa um valor global, não discriminando 

a natureza da riqueza. 
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Para ultrapassar algumas das limitações recorre-

se aos seguintes elementos de correção: 
 

 Curvas de Lorenz, que ilustram as desigualdades 
na repartição do rendimento; 
 

 Inclusão de alguns elementos disponíveis sobre a 
economia paralela; 
 

 Indicador índice de desenvolvimento humano 
(IDH), que inclui dados sobre a educação e a saúde 
para além dos valores económicos. 

 
 



39 
http://oglobo.globo.com/infograficos/idh-2012/ 
 

http://oglobo.globo.com/infograficos/idh-2012/
http://oglobo.globo.com/infograficos/idh-2012/
http://oglobo.globo.com/infograficos/idh-2012/
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Curva de Lorenz: é um diagrama que representa por classes 

percentuais, a parte do rendimento que cabe a cada grupo da 

população, permitindo avaliar as desigualdades de uma sociedade. 

%
 R

e
n

d
im

e
n

to
 

% População 
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  Embora ilustrem a desigual repartição dos 

rendimentos, também apresentam limitações: 

 
 Não incluem os rendimentos da economia informal; 

 

 Não indicam a origem e especificidade das distorções 

verificadas. 



42 

  Medida de desigualdade do rendimento que varia 

entre 0 (menor concentração e maior igualdade) e 

100 (maior concentração e maior desigualdade). 

 
 Índice de Gini = (Superfície entre a curva e a 

diagonal/Superfície do triângulo) * 100 

Demo-GiniA.xls
Demo-GiniA.xls
Demo-GiniA.xls
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Desigualdades Sociais 

Pobreza.wmv
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Constitui uma repartição secundária destinada a corrigir a 
repartição primária dos rendimentos, no sentido de reduzir as 

Desigualdades. 

Pretende reduzir a disparidade e dispersão dos rendimentos, 
assumindo uma função social. 

A repartição de rendimentos primários obedece a uma lógica 
económica. 
A redistribuição obedece a uma lógica social. 
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Exemplos de medidas: 
 
•  Subsídios de 
desemprego; 
• Pensões; 
• Saúde para todos; 
• Escola pública; 
• Abonos de família; 
•  (…) 
 
 

Estado 
Providência 

Responsabilidade dos governos no que 
respeita ao bem estar das populações. 



 

Noção: 

46 
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O ESTADO 
DEVERÁ 

ASSEGURAR 

Educação 
universal Saúde 

universal 

Infra-estruturas 
de transportes e 
comunicações 

Justiça 
social 

… 

 
Apoio aos setores 

estratégicos 
(agricultura, defesa, 

NT's) 

Satisfação das 
necessidades 

básicas da 
população 

Investigação e 
Desenvolvimento 

(I&D) 

Regulamentação 
dos mercados 

Bom 
funcionamento do 

crédito 
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Redistribuição 
dos 

rendimentos 

Repartição dos 
rendimentos 

primários 

Impostos diretos 
e contribuições 
Para Seg. Social 

Transferências 
do Estado/ 

comp. sociais 



 
Para proporcionar os 
serviços que satisfazem 
necessidades coletivas o 
Estado suporta 
DESPESAS PÚBLICAS 
 

A promoção da 
equidade, é 
realizada através de 
POLÍTICAS FISCAIS 
e SOCIAIS. 

50 

 
Para realizar as despesas 
públicas o Estado necessita 
de arrecadar RECEITAS 
PUBLICAS. 
 



 
         
  

51 

Despesas Públicas 

Conjunto de pagamentos efetuados 

pelo Estado. 
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Receitas Públicas 

Receitas obtidas pelo Estado para 

fazer face às despesas públicas. 

 



 
        7/Maio/2014 
Sumário: 
 
O efeito das políticas fiscais e das políticas sociais na 
redistribuição dos rendimentos. 
O rendimento disponível dos particulares. 
Resolução de exercícios. 
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Receitas 
Públicas 

Patrimoniais 
ou voluntárias 

Coativas 

Taxas 

Impostos 

Diretos 

Indiretos 
Creditícias 



Política 
Fiscal 

 Instrumento das políticas fiscais 

 Contribuição obrigatória 

 Principal fonte de receitas do 

Estado 

 Estabelecidos no Orçamento do 

Estado  
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Impostos 



56 

Documento onde se encontram previstas 

as receitas e as despesas do Estado para 

um ano.  

É discutido e aprovado na Assembleia da 

República. 
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 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Coletivas (IRC) 

 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRS) 

 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

 Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

de Imóveis (IMT) 
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Alguns exemplos: 

 Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

 Imposto de Selo (IS) 

 Imposto sobre Produtos Petrolíferos e   

Energéticos (ISP) 

 Imposto sobre veículos (ISV) 

 Imposto de Consumo sobre o Tabaco (IT) 

 … 



Política Social 
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Proteção social para todas as pessoas 
através do sistema de segurança 
social 
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Visa proteger as pessoas: 

 Na doença; 

 Na velhice e invalidez; 

 Na viuvez e orfandade; 

 Desemprego; 

 Em todas as outras situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, 

de acordo com a CRP. 

 



61 

 
Receitas Despesas 

Contribuições sociais 

(particulares) 

Transferências (Estado) 

Outras receitas 

Prestações sociais: 

pensões, subsídios, 

abonos, Rendimento 

Social de Inserção… 
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RENDIMENTOS  
PRIMÁRIOS 

Rendimento  
Disponível 

Impostos diretos 
Contribuições 

para a Segurança 
Social 

Transferências 
(externas e 

internas) 

Rendimentos do 
Trabalho 

Rendimentos do 
Capital 



 
        8/maio/2014 
Sumário: 
 
As desigualdades na repartição dos rendimentos 

em Portugal e na União Europeia.  
Realização de ficha de trabalho. 

63 



As desigualdades na repartição 

dos rendimentos em Portugal e 

na União Europeia 



65 

Desigualdades entre 
países 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe9Lw_n
lFQU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe9Lw_nlFQU
https://www.youtube.com/watch?v=Qe9Lw_nlFQU
https://www.youtube.com/watch?v=Qe9Lw_nlFQU


 

               Fonte: OFCE (observatoire français des conjonctures économiques) 

Evolução do desemprego em milhões 

de pessoas 
(um desempregado europeu em cada quatro é espanhol) 



Fonte: EUROSTAT 

Evolução da taxa de desemprego  
(em %) 



Fonte: Comissão Europeia 

Evolução dos empregos na Zona Euro 

em milhões 



Desigualdades salariais entre 

mulheres e homens  

Fonte: CITE 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm


Desigualdades salariais entre 

mulheres e homens na UE  



Fonte: Altereco, Junho de 2012 



Fonte: EUROSTAT 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 
Atividade nº 1 - Atividade Produtiva e a Formação dos Rendimentos 
 
 
 
Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
Na aprendizagem cooperativa o lema é: “Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas 
aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe”. Pelo que todos os alunos têm duas 
responsabilidades: aprender uns com os outros e com a professora; e procurar que todos os elementos 
aprendam o mesmo.  
O sucesso depende do esforço de todos, se um falhar, o grupo falha. 
 
Objetivos: 

 Efetuar a revisão dos conteúdos abordados. 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de atender às 
ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 

     Duração: 20 Minutos 
 
 
Recursos: 

 Apresentação Power Point 

 Folha de respostas (um por grupo) 

 Manual de Economia A 

 Caderno diário 

 

☺ 
Procedimentos: 
Todos os elementos do grupo: 

1. Devem analisar a questão colocada e debater em grupo a resposta a atribuir. Este 
procedimento não poderá ultrapassar 30 segundos por questão. 
2.  O intermediário de cada grupo deverá registar as respostas na folha atribuída para o efeito. 
3. Será colocada uma questão por aluno de forma aleatória, pelo que todos deverão estar 
preparados para responder. A resposta será dada pelo elemento do grupo designado. 
4. Caso não saibam a resposta deverão aguardar pela correção e colocar as dúvidas nesse 
momento. 
5. No final deverão entregar a folha de resposta à professora, que não deverá estar rasurada. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 
 
 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 
Atividade nº 1 - Atividade Produtiva e a Formação dos Rendimentos 
 
 
  

Folha de Respostas  - GRUPO ____ 
 

1 - ____________________________________________________________________ 

2 - ____________________________________________________________________ 

3 - ____________________________________________________________________ 

4 - ____________________________________________________________________ 

5 - ____________________________________________________________________ 

6 - ____________________________________________________________________ 

7 - ____________________________________________________________________ 

8 - ____________________________________________________________________ 

9 - ____________________________________________________________________ 

10 - ___________________________________________________________________ 

11 - ___________________________________________________________________ 

12 - ___________________________________________________________________ 

13 - __________________________________________________________________ 

14 - ___________________________________________________________________ 

15 - ___________________________________________________________________ 

16 - ___________________________________________________________________ 

17 - ___________________________________________________________________ 

18 - ___________________________________________________________________ 

19 - ___________________________________________________________________ 

20 - ___________________________________________________________________ 

21 - ___________________________________________________________________ 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano   
 
 
Ficha de Trabalho nº 1 - Atividade Produtiva e a Formação dos Rendimentos 
 
Objetivo: Resolver a ficha individualmente (10 minutos). 

Em grupo, analisar as respostas de cada elemento e discutir as questões que     

apresentem respostas divergentes (5 minutos).  

 
Das quatro respostas, apenas uma está correta. Assinala-a. 
 
1 No ato de produção geram-se rendimentos que... 

  
 

 são repartidos pelos agentes económicos. 

 
 são desperdiçados pelos agentes económicos. 

 
 constituem o rendimento disponível. 

 
 constituem os salários nominais. 

 

2 O valor acrescentado constitui… 

  

 
 o rendimento a repartir. 

 
 um recurso natural. 

 
 os salários e os lucros. 

 
 as matérias-primas. 

 

3 O rendimento criado no processo produtivo irá ser repartido pelas pessoas sob a forma 
de... 
 

 
 rendimentos primários. 

 
 rendimentos do fator capital. 

 
 rendimentos do fator trabalho. 

 
 salários, rendas e lucros. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

 

4 Seleciona a opção correta. 
 
 
Um cabeleireiro, com algum equipamento, champôs e loções, cobra a um cliente 25€ 
pela prestação de um serviço. Se o cabeleireiro, para prestar esse serviço, gastou em 
compras 5€, por exemplo, criou um valor acrescentado de:  

  
 

 20€ 

 
 25€ 

 
 30€ 

 
 0,50€ 

 

5 Completa os espaços em branco de forma a obteres afirmações verdadeiras. 

 

 A produção de vestuário ________________ uma nova ______________ através da 

transformação das matérias-primas em bens de ____________ que satisfazem as 

_________________ dos consumidores. 

 
 
6 Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. 

  
 V F  
 

  A produção de bens e serviços constitui um ato económico.  

 
  A produção não é geradora de riqueza.  

 
  A produção acrescentou uma nova utilidade aos bens.  

 
  A produção cria os bens necessários à satisfação das necessidades das 

pessoas. 

 

 

7 Completa o espaço em branco de forma a obteres uma afirmação verdadeira. 
 
A base da riqueza criada constitui o _______________________. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 
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ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano   
 
 
Ficha de Trabalho nº 2 – Desigualdade na repartição dos rendimentos 
 
 
 
1 – Determina o leque salarial da função pública, tendo como referência o salário 
mínimo nacional, e admitindo que o salário do Presidente da República se situa nos  
7.415,00 euros. 
 
 
 
 
 
 
1.1 – Interpreta o valor obtido. 
 
 
 

 

 

 

 

2 – Completa o quadro com os valores em falta. 
 
 

 Nº  
Pessoas 

Rendimento  em 
euros 

Rendimento 
per capita 

Família A 
 

3 
2.000  

Família B 3 
3.350 

 
 

Família C 4 3.900  

Família D 5 5.750  

Total    
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3 – Observa a figura onde estão representadas as curvas de Lorenz de alguns países. 
 
 

 

 
 

 
3.1 – Indica os dois países com maior concentração do rendimento , e os dois onde 
essa concentração é menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 – De acordo com a análise efetuada na questão anterior, qual o país onde o 
índice de Gini será mais elevado. Justifica. 
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ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano   
 
 
Ficha de Trabalho nº 4 – Redistribuição dos rendimentos 
                                             Rendimento disponível dos particulares 
 
 
 
 
1 – Lê a seguinte afirmação: 
 

“A repartição pessoal dos rendimentos evidencia as desigualdades na repartição 
dos rendimentos pelas famílias.” 
 
Esta afirmação é verdadeira porque a repartição pessoal dos rendimentos 
consiste na:  

 

 repartição dos rendimentos na ótica das famílias ou indivíduos. 

 repartição dos rendimentos pelos fatores de produção. 

 repartição dos lucros pelos proprietários das empresas. 

 repartição dos salários pelas diferentes categorias profissionais. 

 
2 – Das quatro respostas, apenas uma está correta. Assinala-a. 
 
São exemplos de impostos diretos: 

 

 o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e o Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Coletivas. 

 o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado. 

 o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas e o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado. 

 o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas e o Imposto de 
Consumo sobre o Tabaco. 
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3 – Completa os espaços em branco de forma a obteres afirmações verdadeiras. 
 
A redistribuição dos ________________ tem por finalidade minimizar e corrigir as 
__________________ resultantes da repartição ______________ dos rendimentos e 
permitir maior justiça ___________. Decorre da intervenção do ___________ através 
das políticas ____________ e fiscais. 
 
 
 
4 – Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. 
 
V F  

  O imposto sobre os Produtos Petrolíferos é um exemplo de um imposto 
indireto. 

  O Imposto Municipal sobre Imóveis é um exemplo de um imposto indireto. 

  A política fiscal consiste na criação de impostos sobre bens, serviços e 
rendimentos, por exemplo. 

  As despesas públicas são constituídas pelos pagamentos efetuados pelo 
Estado. 

 
5 – O Estado tem por função redistribuir o rendimento. Para tal, necessita de receitas 
para fazer face às despesas necessárias. 
 
 

5.1 - Indica a principal fonte de receitas do Estado. 
5.2  - Distingue, no essencial, impostos diretos de impostos indiretos. 
5.3  - Explica de que modo a política fiscal pode ser um instrumento de equidade 

social. 
5.4  - Calcula o rendimento disponível dos particulares, em 2012. 

Rendimento disponível dos particulares, 2012 

(milhões de euros – valores arredondados) 

Remunerações do trabalho 86 

Rendimentos de empresas e propriedade 38 

Transferências correntes 40 

Impostos diretos 11 

Contribuições para a Segurança Social 27 

Relatório do Banco de Portugal, INE, 2012  
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  Guião de Exploração de Vídeo 

 

 

Assiste ao vídeo atentamente e responde às seguintes questões:  

 

1. Com base no vídeo que acabaste de assistir, refere duas razões que estão na origem das 
desigualdades sociais.  

 

 

 

2. Dos fatores apresentados no vídeo, refere dois que podem originar desigualdade na 

repartição dos rendimentos.  

 

 

 

 
3. Indica as medidas que conseguiste identificar e que, na tua opinião, podem atenuar essas 

desigualdades.  

 

 

 

4. De todos os fatores que identificaste, qual é o que consideras que exerce mais influência 

nas desigualdades na repartição dos rendimentos na tua região? Porquê? 

 

 

 

 

Tema:  Desigualdades Sociais – Redistribuição dos rendimentos (10º ano) 

 



Texto1 

Apoios a quem perdeu subsídio de desemprego 
aumentaram 11% num ano 
ANA RUTE SILVA  

28/04/2014 - 13:35 
  

Em Março, 49.932 portugueses estavam nesta situação. No total, 367.012 beneficiam de prestações de desemprego, menos 12% 
face a 2013. 

Número de desempregados registados pelo IEFP tem vindo a cair, em termos anuais 

desde Outubro de 2013JOANA FREITAS 

 
Em Março, 367.012 portugueses receberam prestações de desemprego atribuídas pela 
Segurança Social, menos 12% do que no mesmo mês de 2013 e menos 2% face a Fevereiro. 
Contudo, o número de pessoas a receber o subsídio social de desemprego subsequente, ou seja, 
aqueles que deixaram ter direito ao apoio e não têm rendimentos suficientes, cresceu 11% num 
ano, para 49.932. 

De acordo com os dados divulgados, nesta segunda-feira, o número de subsídios concedidos está 
a cair há dois meses e, para chegar ao mesmo valor de Março é preciso recuar até Abril de 2010, 
quando a Segurança Social atribuiu 368.939 prestações de desemprego. Este tipo de apoios 
inclui não só o subsídio de desemprego, mas também o subsídio social de desemprego inicial, o 
subsídio social de desemprego subsequente e o prolongamento de subsídio social de 
desemprego. 

O subsídio de desemprego é o mais atribuído e pesa 81% no total de beneficiários. Em 
comparação com Março do ano passado, houve uma redução de 13% no número de portugueses 
a receber este apoio. A queda mais expressiva foi, contudo, nos subsídios sociais de desemprego 
inicial: recuaram 30% de 28.306 beneficiários para 19.908. Representa apenas 5% do total. 

Já o subsídio social de desemprego subsequente representa 14% do total. Este tipo de apoio só é 
atribuído quando o desempregado consegue provar que não conseguir subsistir sem ajuda. É 
preciso ter esgotado todos os períodos de subsídio de desemprego e cumprir as chamadas 
“condições de recursos”: o beneficiário e o seu agregado familiar não podem ter património 
mobiliário (contas bancárias, acções, entre outros) superior a 100.612 euros, nem ter, por 
elemento da família, um rendimento mensal superior a 335,38 euros. 

Considerando o número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Março 
(689.825, menos 6,1% face a Março de 2013), há actualmente 322.813 portugueses sem receber 
qualquer tipo de apoio ao desemprego (podem por exemplo, receber outros incentivos sociais 
como o rendimento social de inserção). 

O número de desempregados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional tem 
vindo a cair, em termos anuais desde Outubro de 2013. Já as prestações de apoio a quem não 
tem trabalho, recuaram 12% em termos homólogos durante o mês de Março. Em 2013, havia 
416.711 portugueses a receber subsídios. 

Os valores médios mensais do subsídio, processados por beneficiário, situaram-se nos 468,93 
euros no mês em análise, o valor mais baixo desde Julho de 2010. Isto pode indicar que quem 
teve acesso a estas prestações tinha um salário mais baixo. 

Há mais homens que mulheres a receber subsídios, sendo que o maior número tem entre 55 e 59 
anos. Entre as mulheres, a maior fatia de beneficiárias tem entre 35 a 39 anos. 

Por distrito, Porto e Lisboa são, por esta ordem, as regiões com mais beneficiários (78.422 e 
72.246, respectivamente). Em comparação com Março de 2013 regista-se uma redução de 12% e 
11%. A maior queda face ao ano passado verificou-se o distrito de Leiria e de Portalegre. O 
número de portugueses a receberem prestações de desemprego caiu 17% nestas duas regiões. 

A contrastar no cenário global de queda anual homóloga está a Região Autónoma dos Açores. 
Em Março de 2013 havia 8.291 beneficiários e este ano o número cresceu 3% para 8.550. O 
aumento homólogo de desempregado foi de 0,7%, mas esta é a região do país com o menor 
número de portugueses inscritos no IEFP.  

 

 
 

http://www.publico.pt/autor/ana-rute-silva


 

 

Texto 2 

Mais de 49 mil pessoas perderam Rendimento 
Social de Inserção no espaço de um ano 
ANA HENRIQUES  

28/04/2014 - 20:17 

Beneficiários de prestações sociais são cada vez menos. Subsídio de doença é a excepção à regra. 

Foram mais de 49 mil as pessoas que, entre Março de 2013 e Março deste ano, perderam o 
direito ao Rendimento Social de Inserção, revelam os mais recentes dados do Instituto de 
Segurança Social. 

Em Março passado os beneficiários do RSI eram 222.510, contra 271.814 do período homólogo 
de 2013. De acordo com as mesmas estatísticas, é no distrito do Porto que se concentrava, em 
Março de 2014, o maior número de beneficiários do RSI: mais de 64 mil pessoas. Seguiam-se 
Lisboa, como 39 mil beneficiários, os Açores, com 17.480 e Setúbal, com 16.913. Bragança surge 
como o distrito com menos pessoas a receber o RSI, cujo valor médio foi de 88,95 euros por 
pessoa no mês passado, contra os 81,05 euros recebidos no período homólogo do ano anterior. 
Um valor que, no distrito de Coimbra, sobe para os 98,59 euros, o mais elevado de todo o país, 
descendo para os 68,04 no caso dos Açores, que é a média mais baixa. Na análise do montante 
entregue a cada família, verifica-se que é no distrito de Viana do Castelo que os agregados 
familiares contam com menos RSI (pouco mais de 187 euros), estando Beja, com  246 euros, no 
topo da lista. 

À excepção do subsídio por doença, que registou um ligeiro acréscimo, todas as restantes 
prestações sociais registaram descidas no número de beneficiários se comparadas com o período 
homólogo de 2013. Assim, em Março deste ano havia 1.151.327 crianças e jovens a receber 
abonos de família, enquanto na mesma altura do ano passado eram 1.191.284, ou seja, mais 
cerca de 40 mil os abonos pagos. No pagamento do Complemento Solidário para Idosos, um 
subsídio que abrange pessoas a partir dos 66 anos com poucos recursos financeiros, verifica-se 
igualmente uma quebra em relação ao período homólogo de cerca de 12%: pouco mais de 202 
mil idosos recebiam no mês passado uma prestação que, há um ano, era paga a perto de 227 mil 
beneficiários. Também aqui é o distrito do Porto que concentra mais pessoas a receber esta 
prestação social que vale 409 euros mensais, seguindo-se Lisboa e Braga. No extremo oposto, a 
Madeira é a região que menos beneficiários tem deste complemento para idosos. 

A descida verifica-se igualmente nos subsídios de educação especial: os 5487 apoios pagos em 
Março de 2013 transformaram-se em apenas 3761 em Março de 2014. Mas um conhecedor do 
sector, Bruno Carvalho, da Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, considera 
estes dados pouco fiáveis, embora demonstrativos da tendência que se tem vindo a verificar. 
“Devem ser dados apenas respeitantes à região de Lisboa e Vale do Tejo”, explica, acrescentando 
que muitos destes pedidos de subsídio continuam, nesta altura do ano, ainda sem resposta por 
parte da Segurança Social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.publico.pt/autor/ana-henriques


 
 
 
 

Texto 3 
 

Acácio Pinto: «O tempo não devia ser de produzir 
mais ricos, mas de reduzir os pobres!» 
sábado, 12 de Abril de 2014 Publicado por Notícias de Resende 

 

Os números não enganam. A taxa de pobreza em Portugal, segundo os dados recentemente publicados pelo 

INE, passou de 17,9 para 18,7%, o valor mais elevado desde 2005. Ou seja, aumentou o número de pessoas e 

de famílias que vivem abaixo do limiar de pobreza. 

 

Este é um retrocesso social de enorme dimensão, que tem que nos convocar a todos. Estão em causa 

concidadãos nossos, principalmente os desempregados e as famílias com filhos a cargo. 

 

Mas estes dados revelam uma outra realidade ainda mais dura, sob o ponto de vista social. É que se agravaram 

as desigualdades no nosso país: o rendimento dos 20% mais ricos passou a ser seis vezes superior ao dos 20% 

mais pobres, que era de 5,8. 

 

Estamos, portanto, a trilhar um caminho ideologicamente impiedoso para com aqueles que mais precisam, 

tendo-se aprofundado as assimetrias que se vinham esbatendo de forma consistente. 

 

E como corolário desta governação de direita também a pobreza mais severa se agravou ao atingir, em 2013, 

10,9% da população, mais 2,3% do que no ano anterior. 

Ora estes indicadores, se dúvidas existissem, são a confirmação de que o caminho desta “austeridade 

reforçada” e dos cortes nas políticas sociais está errado. 

Aquela ideia peregrina que o governo e a maioria propalavam, dizendo que estavam a poupar os mais frágeis e 

que a distribuição dos sacrifícios era socialmente justa, como se vê, não colhe. 

 

Estamos, portanto, não só num país com um maior número de pobres, mas em que os pobres são cada vez 

mais pobres. 

Só em 2013 foram feitos cortes elevados nas prestações sociais de combate à pobreza, menos 52 mil no RSI e 

menos 18 mil no CSI. É a direita no seu esplendor, que sempre estigmatizou estes apoios sociais às pessoas. 

 

Às instituições, já não lhes bastando o aumento da pobreza, ainda estão a ser confrontadas com uma 

diminuição dos recursos financeiros. 

É tempo de parar, tempo de mudança! Parafraseando Almeida Garret, não podemos continuar a condenar 

portugueses à pobreza e à miséria para continuarmos a produzir cada vez mais ricos! 
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ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo I 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a evolução do Rendimento per capita ou PIB per capita Português 
relativamente aos restantes países da União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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Grupo Tema a Investigar 

I Rendimento per capita 

Fábio  Analisar a evolução do PIB per capita PPS 
Entre 2005 e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Luís Analisar documento referente a paridades de poder 
de compra disponível no site do INE 

 Orientações: 
- Retirar as informações relevantes 
relativamente à posição de Portugal 
comparativamente aos restantes membros 
da União Europeia. 

 

Kevin  Pesquisar a informação relativamente ao PIB per 
capita de 2012 no Observatório das Desigualdades 

 Orientações: 
- Retirar as informações relevantes sobre o 
efeito da crise na evolução registada no PIB 
per capita. 

 

Síntese dos resultados da Investigação 
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ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo II 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a desigualdade do valor dos salários médios em Portugal e nos restantes 
países da União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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Grupo Tema a Investigar 

II Valor médio dos salários 

Cláudio  Analisar a evolução do salário mínimo mensal como 
uma proporção das remunerações médias 
Entre 2005 e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Lucas  Comparar o salário mínimo Português com o valor 
dos restantes países da União Europeia (2012) 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do observatório das 
desigualdades. 
- Retirar as informações relevantes 
relativamente à posição de Portugal 
comparativamente aos restantes membros 
da União Europeia. 

 

Filipe  Pesquisar a informação relativamente ao Limiar de 
risco de pobreza (PPS) 2012 , em Portugal  e na UE 

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata. 
- Site do INE 

 
Síntese dos resultados da Investigação 
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ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo III 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a taxa de desemprego em Portugal e nos restantes países da União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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Grupo Tema a Investigar 

III Desemprego 
André  Analisar a evolução da taxa de desemprego em 

Portugal e na União Europeia entre 2005 e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Renata  Comparar a taxa de desemprego entre homens e 
mulheres verificada e Portugal e nos restantes países 
da União Europeia (2012) 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Observatório das desigualdades 

 

Filipe  Pesquisar a informação relativamente às taxas de 
desemprego por escolaridade (2012) , em Portugal  e 
na UE 

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata. 
- Observatório das desigualdades 
 

Síntese dos resultados da Investigação 
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Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo IV 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a taxa de desemprego em Portugal e nos restantes países da União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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Grupo Tema a Investigar 

IV Desemprego 
Daniel  Analisar a evolução da taxa de desemprego entre os 

jovens, em Portugal e na União Europeia entre 2005 
e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Ana  Comparar a taxa de desemprego dos jovens, por 
género, verificada em Portugal e nos restantes países 
da União Europeia (2012) 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Observatório das desigualdades 

 
José  Pesquisar a informação relativamente às taxas de 

desemprego por idade (2012) , em Portugal  e na UE 

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata. 
- Observatório das desigualdades 
 

Síntese dos resultados da Investigação 
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 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo V 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a Desigualdade salarial em função do género em Portugal e nos restantes 
países da União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

Grupo Tema a Investigar 

V Desigualdade salarial por género 

Fábio  Analisar a desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, em Portugal e na União Europeia entre 
2005 e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Catarina  Comparar a relação existente entre o nível de 
escolaridade e a desigualdade salarial, por género, 
verificada em Portugal e nos restantes países da 
União Europeia (2012) 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Observatório das desigualdades 

 

Narendra  Pesquisar a informação relativamente ao trabalho a 
tempo parcial por genero (2012) , em Portugal  e na 
UE 

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata. 
- Observatório das desigualdades 
 

Síntese dos resultados da Investigação 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo VI 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a evolução do índice de Gini em Portugal e na União Europeia; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

Grupo Tema a Investigar 

VI Índice de Gini 
Sofia  Analisar a evolução na concentração dos 

rendimentos, em Portugal e na União Europeia entre 
2005 e 2012  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Eurostat 

 

Nuno  Comparar a concentração dos rendimentos com o 
nível de escolaridade, verificada em Portugal e nos 
restantes países da União Europeia (2012) 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Observatório das desigualdades 

 
Ivan  Analisar o texto “Os Jovens Portugueses perante a 

desigualdade” disponível no site Observatório 
Permanente da Juventude 

 Orientações: 
- Extrair as principais conclusões 
relativamente à concentração dos 
rendimentos e os resultados do estudo. 
 

Síntese dos resultados da Investigação 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

ECONOMIA A 
 
Unidade 6  - Rendimento e Repartição dos Rendimentos                                    10º Ano  I 
 
 

Problema – Desigualdade na Repartição dos Rendimentos em Portugal e na 
União   Europeia 
 

Grupo VII 
 
 

Para resolver esta atividade vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. 
 
Objetivos: 

 Pesquisa e tratamento de informação estatística sobre a desigualdade entre países; 

 Analisar a desigualdade entre regiões, por categorias sociais e atividades económicas 
em Portugal; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de 
atender às ideias dos outros. 

 Implementar em sala de aula trabalho de grupo de aprendizagem cooperativa. 
 
 
Duração: 50 Minutos 
 
Recursos: 

 Internet 

 Caderno diário 

 Manual de Economia A 
 
 
Procedimentos:  

1. Cada elemento do grupo é responsável pela pesquisa do subtema de acordo com a 
tabela em anexo; 

 
2. Utilizando os manuais disponíveis e com recurso à Internet, cada aluno seleciona, 
recolhe e sistematiza a informação relacionada com o seu subtema. 
 
3. Após a preparação e organização individual do material, o resultado da investigação 
é apresentado ao restante grupo. 
 
4. Cada grupo relaciona os conteúdos - resultados da investigação de cada aluno e 
todos os alunos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 
caderno diário para posterior contribuição na elaboração de documento de 
apresentação em formato digital. 
 
5. Cada grupo prepara a apresentação para apresentação à turma e será sujeita a 
avaliação. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 

 VILA NOVA DE GAIA 
152444 

 

 

 

Grupo Tema a Investigar 

VI Categorias socias/regiões/atividade económica 

Tiago  Analisar a desigualdade por categorias sociais em 
Portugal  

 Orientações: 
- Procurar informações no site Pordata 
- Manual/outros 

 

André  Analisar a desigualdade entre regiões 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Manual/outros 

 

Diogo  Analisar a desigualdade por atividade económica em 
Portugal 

 Orientações: 
- Pesquisar no site do Pordata 
- Manual/outros 
 

Síntese dos resultados da Investigação 
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QUESTIONÁRIO 
 

Com este questionário pretende-se conhecer a tua opinião sobre o trabalho desenvolvido pela 
professora Alice. Por favor responde com sinceridade, a tua opinião é muito importante! 
 
1 A professora explicou sempre de forma clara?  
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____ 
 
2. Em todas as atividades pedidas foi-vos transmitido claramente o que se pretendia fazer?  
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
3. Durante as aulas conseguiram ir tendo feedback do vosso desempenho?  
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
4. A professora mostrou-se disponível para o esclarecimento de dúvidas?  
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
5. Achaste que os recursos utilizados/disponibilizados foram úteis? 
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
6. A informação das apresentações em Power Point estava bem estruturada? 
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
7. Consideras que os métodos de ensino utilizados nas aulas foram adequados? 
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
8. A professora conseguiu estabelecer um bom relacionamento com os alunos? 
 
Sim ____ Não ____ Por vezes____  
 
 
 
Sugestões/comentários às questões colocadas 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Obrigada pela tua colaboração. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 
Indicações: Lê atentamente cada uma das afirmações sobre a aprendizagem cooperativa e 
coloca um círculo no número que mais se aproxima da tua opinião pessoal, tendo em conta a 
seguinte escala: 
 1 = Concordo Totalmente, 2 = Concordo, 3 = Discordo, 4 = Discordo Totalmente. 
 
 

Trabalhar em grupo de aprendizagem cooperativa nas aulas Economia tem-me 
ajudado: 
 

1 A compreender melhor os conteúdos 1 2 3 4 

2 A trocar informações, experiências e conhecimentos  1 2 3 4 

3 A resolver melhor os problemas  1 2 3 4 

4 A desenvolver a capacidade de discutir as ideias 1 2 3 4 

5  A sentir mais à vontade, mais descontraído, menos nervoso, quando tento partilhar 1 2 3 4 
as minhas ideias ou comunicar dentro do grupo 

6 A ter uma visão diferente sobre as coisas/certas matérias 1 2 3 4 

7 A dar mais importância aos esforços do grupo para a realização das tarefas do que 1 2 3 4 
aos individuais (os de cada um individualmente) 

8 A melhorar a minha aprendizagem considerando as opiniões sobre o trabalho dadas 1 2 3 4 
pelos meus colegas 

9 A perceber que prefiro trabalhar sozinho mesmo quando sou colocado num grupo 1 2 3 4 

10 A ser mais responsável comigo e com o meu grupo  1 2 3 4 

11 A ser mais capaz de ajudar os meus colegas de grupo com mais dificuldades 1 2 3 4 

12 A conseguir comunicar melhor as minhas ideias  1 2 3 4 

13 A aprender com mais satisfação  1 2 3 4 

14 A envolver mais ativamente na realização das tarefas  1 2 3 4 
 

 

 

 

O preenchimento deste questionário é voluntário e anónimo, pelo que todos os dados 
obtidos serão confidenciais e unicamente utilizados para efeitos de investigação. Pedimos 
que respondas de forma atenta e sincera dando a tua verdadeira opinião sobre as 
afirmações colocadas. 
 



 
 

 

15 A ser mais paciente e tolerante em relação às ideias propostas pelos meus colegas 1 2 3 4 

16 A desenvolver o espírito de equipa ou de grupo  1 2 3 4 

17 A aumentar a motivação por aprender  1 2 3 4 

18 A perceber que é uma perda de tempo explicar a matéria aos outros colegas 1 2 3 4 

19 A perceber que é difícil conseguir que alguns colegas participem ativamente nas 1 2 3 4 
tarefas  

20 A desenvolver a capacidade de planear o meu trabalho e estabelecer objetivos 1 2 3 4 
 

 

 

21. O que é que pensas do trabalho cooperativo nas aulas de Economia? 
 
 
 
 
 
 
 
22. Refere os aspetos de que mais gostaste. Porquê? 
 
  
 
 
 
 
 
 
23. Refere os aspetos que menos gostaste. Porquê?  
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Gostarias de trabalhar em grupos cooperativos nas outras disciplinas? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigada pela tua colaboração! 
 
 
 
 



Questionário – Avaliação da perceção de cooperação 
 

Nome:_______________________________________________________                          Nº_________ 
 

 
 

Fo
rm

aç
ão

 

Competência 1 2 3 4 5 

Aceito trabalhar com o grupo que me é atribuído.       

Junto-me ao meu grupo sem perturbar os colegas.      

Falo baixo de modo a não perturbar o resto da turma.      

Ouço com atenção o que está a ser dito pelos outros 
membros do grupo. 

     

Espero pela minha vez de falar e não interrompo os 
outros. 

     

Encorajo os meus colegas a participar.      

Peço ajuda aos colegas sempre que necessário.      

Agradeço a ajuda dos colegas.      

Fu
n

ci
o

n
am

e
n

to
 

Participo no trabalho proposto.      

Oriento o trabalho (clarifico os objetivos, dou e sigo 
instruções). 

     

Apoio o esforço dos outros.      

Elogio as ideias dos colegas.      

Ofereço-me para ajudar.      

Identifico as situações que causam problemas ao bom 
funcionamento do trabalho em equipa. 

     

Compreendo os sentimentos dos meus colegas.      

Expresso os meus sentimentos quando se revela 
apropriado. 

     

Reconheço as minhas capacidades.      

 
 
 

 

A tua opinião é importante. Seguem-se um conjunto de frase sobre o 

trabalho cooperativo/trabalho de grupo. 

Por favor responde a cada questão utilizando a escala em anexo. 

Agradecemos desde já a tua colaboração 
 

(Caso desejes comentar alguma resposta, utiliza o espaço reservado no final do questionário). 

1 Nunca 

2 Raramente 

3 Algumas vezes 

4 Frequentemente 

5 Sempre 



Fo
rm

u
la

çã
o

 

Competência 1 2 3 4 5 

Concentro-me nas tarefas.      

Explico as tarefas aos colegas que têm dificuldades.      

Relaciono o que estou a aprender com assuntos 
aprendidos anteriormente. 

     

Reflito sobre o que foi dito pelos outros elementos do 
grupo. 

     

Planeio sobre a melhor forma de apresentar e 
comunicar as conclusões a que o grupo chegou. 

     

Verifico se o grupo está pronto a apresentar as suas 
decisões. 

     

Tomo decisões.      

Fe
rm

en
ta

çã
o

 

Critico as ideias e não as pessoas.      

Apresento os meus argumentos.      

Defendo os meus argumentos integrando os dos 
outros. 

     

Sou capaz de integrar várias ideias numa só posição.      

Quando se justifica peço esclarecimentos.      

Completo as propostas dos outros com nova 
informação. 

     

Coloco questões que originem novos conhecimentos.      

Analiso o que aprendi.      

Avalio a minha aprendizagem.      

 
(Adaptado de Johnson el al 1984) 

 
 
Sugestões/comentários às questões colocadas 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



Grupos de Aprendizagem Cooperativa – 10º I 

 
Constituição dos Grupos 
 

         
Grupo I 5 Fábio  Mediador 

 
Grupo 5 6 Fábio  Facilitador 

 
11 Kevin Intermediário 

  
2 Catarina  Mediador 

 
14 Luís Facilitador 

  
15 Narendra Intermediário 

         
Grupo 2 3 Cláudio Mediador 

 
Grupo 6 16 Nuno Mediador 

 
13 Lucas Intermediário 

  
23 Sofia Intermediário 

 
8 Filipe  Facilitador 

  
9 Ivan Facilitador 

         
Grupo 3 22 André  Facilitador 

 
Grupo 7 19 Tiago Mediador 

 
18 Renata Mediador 

  
1 André  Intermediário 

 
7 Filipe  Intermediário 

  
4 Diogo  Facilitador 

         
Grupo 4 21 Daniel Mediador 

     

 
24 Ana  Facilitador 

     

 
10 José  Intermediário 

      
 

Funções/ Papeis: 

        

        

Mediador 

Ocupa-se com a manutenção da atenção dos colegas de grupo na tarefa 
proposta. 

Encoraja os colegas a participar. 

Procura prevenir conflitos. 

Preocupa-se com o clima do Grupo. 

        

        
Intermediário 

Faz a ligação entre o Grupo e o professor. 

Após consulta a todos os elementos do Grupo expõe as dúvidas ao professor. 

        

        

Facilitador 

Lê as instruções. 

Tem a seu cargo orientar a execução da tarefa do seu Grupo. 

Coordena as diferentes etapas envolvidas na realização da atividade. 
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Grupo 6 16 Nuno Mediador 

 
13 Lucas Intermediário 
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Gráficos – Questionário Final 
(análise efetuada no relatório) 

Anexo 1 
 
 
 

 
 
 

 
 

Anexo 2 
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Diário de Campo 

 

Alice Magalhães Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

 

Data Descrição Ocorrências 
13 setembro Enviei email às Diretoras do AEAS e do 

AERT a solicitar autorização da realização 
da prática supervisionada naquela 
instituição.  

Não obtive qualquer resposta. 

 

27 setembro Deslocação à AEAS para solicitar 
autorização da realização da prática 
supervisionada naquela instituição. 

Foi-me solicitado que formaliza-
se o pedido por escrito. 
Comuniquei que já o tinha feito 
no dia 13/9, tendo-me sido 
explicado que ocorreu um 
problema com o email 
institucional e não tinham 
conhecimento do mesmo. 
Reencaminhei novamente o 
email. 

 

8 outubro Na ausência de qualquer resposta, 
estabeleci contacto direto com a 
coordenadora do Departamento, 
Professora Carmo Almeida, para 
averiguar se estaria disponível para 
desempenhar o papel de professora 
cooperante, ou em alternativa, alguma 
colega do grupo. 

A Professora Carmo Almeida 
solicitou uns dias para pensar, 
mas disponibilizou-se de 
imediato a acompanhar-me à 
direção para aferir se 
autorizariam a realização da 
prática supervisionada naquela 
instituição. A resposta foi 
positiva, e que só dependeria do 
facto de a Professora Carmo 
aceitar. 
Enviei email às Professoras do 
Instituto a solicitar a sua 
intervenção no esclarecimento de 
algumas dúvidas especificas que 
a Professora Carmo me colocou. 

Reflexão: 
 
Verifica-se uma grande resistência em conseguir a cooperação dos professores na realização 
da prática supervisionada, apesar de a Direção de ambas as escolas não colocar qualquer 
entrave na sua realização, desde que conseguisse que algum professor aceitasse. 
 
 Sendo a prática supervisionada obrigatória para a obtenção da qualificação profissional, 
penso que seria importante, que o ME ou as próprias Universidades promovessem ações de 
sensibilização, para que não fosse tão difícil conseguir um professor cooperante 
 

 



 

 
Diário de Campo 

 

Alice Magalhães Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

 

Data Descrição Ocorrências 
9 outubro A professora Ana Rodrigues contactou a 

professora solicitando a sua colaboração. 
Foi também avançada a possibilidade das 
colegas Mónica e a Sílvia realizarem lá a 
prática supervisionada.  

A professora Carmo pediu mais uns 
dias para pensar, mas adiantou que 
só me aceitaria a mim (talvez por já 
ter lecionado naquela escola). 

 

14 outubro A Professora Carmo Almeida entrou em 
contacto com as Professoras da U.C, 
informando de que aceitaria ser 
professora cooperante. Solicitou o envio 
do documento da formalização da 
cooperação. 

A professora Ana Paula Curado 
remeteu de imediato toda a 
documentação  solicitada. 

 

16 outubro Enviei email à Professora Carmo 
Almeida a agradecer o facto de se ter 
disponibilizado, e a solicitar o 
agendamento de uma reunião para 
definirmos os termos em que o mesmo 
se iria desenvolver. 

Obtive resposta com a marcação 
para o dia seguinte. 

 

17 outubro Encontro com a professora cooperante, 
onde procedemos à análise do respetivo 
cronograma, em paralelo com o roteiro 
da U.C. 
Analisado o cronograma, ficou 
estabelecido que poderia lecionar uma 
aula ainda em outubro. 

Ficou combinado assistir às aulas 
do 10º I, visto que era a turma com 
o horário mais compatível, quer 
com as minhas deslocações a 
Lisboa, quer com o meu horário no 
gabinete. Por forma agilizar os 
contactos entre ambas, 
combinámos trocar informações 
via email. 
Não existe nesta data nenhuma 
caracterização da turma, em 
virtude de até ao momento não ter 
sido atribuído Diretor de turma. 
Ficou de me enviar estes elementos 
mais tarde 

Reflexão: 
 
A professora cooperante foi extremamente simpática, revelando que estaria disponível para 
me apoiar no que fosse necessário, mas confessou que estava um pouco insegura, visto ser a 
primeira vez que iria fazer este tipo de trabalho. 
 
Na linha do que foi dito acima, talvez fosse benéfico destacar um professor por escola para 
ter formação específica nesta área, e provavelmente talvez não existissem tantas recusas. 
 



 

 
Diário de Campo 

 

Alice Magalhães Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

 

Data Descrição Ocorrências 
20 outubro Enviei email à professora cooperante, a 

marcar a 1ª aula assistida, já que ela se 
mostrou flexível neste ponto. Aproveitei 
para a informar dos dias em que teria de 
estar no IE para procedermos a uma 
calendarização em conformidade. 

A Professora Carmo Almeida enviou-
me a seguinte calendarização: 
- Aulas observadas: 24 e 30 de 
outubro, 7, 13 e 14 de novembro; 
- Aulas lecionadas: semana de 18 de 
novembro (20,21 ou 22) e a unidade 
será “Necessidades e consumo”, e 
na semana de 25 de novembro 
(27,28 ou 29) e a unidade será “A 
produção de bens e serviços”. 

 

24 outubro 
 
 

1ª aula 
Observada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 

Sumário: Consumo – noção e tipos de 
consumo. 
 
A professora fez uma introdução com os 
conteúdos abordados na aula anterior 
(necessidades). 
 
De seguida iria proceder à projeção do 
filme “A  sociedade de consumo”, como 
forma de sensibilizar os alunos para a 
valorização excessiva do consumo. Esta 
projeção não chegou a acontecer, porque 
apesar de ter efetuado algumas 
tentativas não conseguiu localizar o 
filme no Youtube. 
 
Decidiu prosseguir a aula com recurso à 
apresentação do PowerPoint da aula 
digital. 
Foi expondo a matéria questionado os 
alunos sobre os temas abordados. 
De seguida propôs a realização dos 
exercícios da pág. 54 do manual. 
 
Durante a aula teve a necessidade de 
interromper constantemente para 
chamar a atenção os alunos que estavam 
muito irrequietos e desatentos. 
 
Não conseguiu cumprir os objetivos 
delineados para esta aula, devido ao 
comportamento dos alunos. 

Um dos problemas detetados diz 
respeito à sala de aula.  
 
Esta sala apesar de dispor de vídeo 
projetor e computador, em termos 
de disposição das mesas não se 
revela adequada: as mesas estavam 
posicionadas na horizontal (3 filas 
com lugar para 7 alunos por fila), 
não permitindo a deslocação da 
professora e os alunos estavam 
muito juntos.  
 
Verificou-se uma enorme confusão, 
logo desde a entrada, tendo os 
alunos demorado cerca de 10min. 
para se sentarem. 
 
Por outro lado verificava-se uma 
enorme distância entre a secretária 
da professora e os alunos. 
 
O facto de a professora não ter 
conseguido aceder ao filme, foi 
outra situação que provocou 
alguma agitação entre os alunos, 
mas sendo uma professora 
experiente, rapidamente 
contornou esta questão. No 
entanto foi possível observar 
algum nervosismo durante a aula. 
 
No final da aula a professora 
convidou-me a almoçar com ela, de  
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Data Descrição Ocorrências 
1ª aula 

observada 
 

(continuação) modo a podermos falar sobre a 
forma como decorreu a aula. 
 
Durante a conversa pôs-me a par 
dos resultados dos testes 
diagnósticos que realizou no início 
do ano, tendo obtidos resultados 
muito heterogéneos. Solicitei que 
me fornecesse estes elementos 
para incluir na análise do trabalho. 
 
Falamos também da planificação 
das próximas aulas e ficou 
acordado que eu lecionaria o ponto 
2.3 – Padrões de consumo, uma vez 
que estava a tratar esta 
subunidade em didática de 
economia. Esta aula ficou agendada 
para 30 de outubro. 
 

Reflexão: 
 
Decorrente da observação desta aula extraí algumas considerações importantes: 
 
- Como foi referido ao longo de algumas aulas do mestrado, o espaço físico poderá 
condicionar muito o desempenho do professor, e neste caso, este facto revelou-se um enorme 
constrangimento; 
- Uma outra situação menos positiva (mas que pode acontecer), foi o facto de não ter 
conseguido aceder ao vídeo. Esta situação permitiu que refletisse sobre a necessidade de ter 
um plano B, ou seja, ter acesso ao mesmo através de um link, que poderia ter sido incluído no 
PowerPoint; 
 
- Por outro lado e apesar da experiência da professora, constatei alguma dificuldade em 
controlar a turma, verificando-se algum nervosismo de parte a parte. Este facto levou-me a 
pensar no que faria para acalmar os alunos, e talvez tivesse mudado de estratégia, já que a 
exposição dos conteúdos não estava a resultar, por exemplo solicitar a um aluno que lesse um 
texto do manual, ou que preenchessem o quadro da página 53 com alguns exemplos. 
 
Da conversa com a professora também pude constatar que apesar de ter muitos anos de 
ensino a minha presença na sala de aula a incomodou de algum modo. Foi uma conversa 
franca e agradável, e solicitou que interviesse nas aulas sempre que achasse oportuno.  
 
A aula não correu muito bem, pelas razões atrás expostas, mas tal como referiu a professora 
cooperante, “há dias bons e dias menos bons, dias em que se consegue trabalhar lindamente 
com os alunos e outros que por muito que façamos não atingimos os objetivos”. 
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Data Descrição Ocorrências 
30 de 

outubro 
 
 

1ª aula 
lecionada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 

Sumário: Padrões de consumo – 
diferenças e fatores explicativos. Os 
fatores de que depende o consumo. 
Início do estudo dos fatores 
económicos: rendimentos e preço dos 
bens. 
 
Iniciei a aula com a apresentação de 
um mapa de conceitos sobre os 
temas tratados na unidade, com o 
objetivo de efetuar o enquadramento 
dos padrões de consumo, como um 
elemento que condiciona o 
comportamento dos consumidores. 
 
De seguida partir para questões sobre 
o que entendem ser padrões de 
consumo (Avaliação diagnóstica), 
tendo procedido ao registo das 
respostas dadas pelos alunos no 
quadro. 
 

Posteriormente procedi à projeção 
de um vídeo realizado por mim, onde 
são apresentados vários padrões de 
consumo, que serviu para introduzir a 
apresentação e exposição da matéria. 
Solicitei aos alunos o preenchimento 
do guião de exploração do vídeo. 
 
Após o preenchimento e com recurso 
a uma apresentação em  PowerPoint , 
foram apresentados os conceitos a 
abordar na aula: fatores económicos e 
extraeconómicos, e início da análise 
dos fatores rendimento e alteração do 
nível de preços. 
 
Foi realizado um breve debate sobre a 
influência exercida pelos fatores 
económicos e extraeconómicos no 
consumo, através da discussão de 
questões apresentadas, tendo 
realizado e corrigido uma pequena 
ficha de trabalho. 
 
A aula terminou com a realização de 

Em função da conversa com a 
professora cooperante, foi 
alterada a sala, pelo que esta aula 
decorreu numa sala com 
excelentes condições. 
 
Mais uma vez os alunos demoraram 
algum tempo a entrar e ocupar o seu 
lugar. Quando os questionei das 
razões da demora, fui informada 
que dependendo da disciplina 
ocupavam um lugar diferente. 
 
Expliquei aos alunos qual era a 
razão de estar a assistir às aulas e 
porque teria de lecionar algumas 
delas, solicitando a sua colaboração. 
 
A aula decorreu normalmente, e a 
maioria dos alunos participaram 
ativamente nas atividades 
propostas. 
 
Ocasionalmente tive necessidade de 
chamar atenção para se 
concentrarem nos temas tratados. 
 
No final da aula a professora 
cooperante pediu para intervir e 
relembrou os alunos das tarefas a 
realizar para a atividade do dia 
seguinte sobre o “Dia Mundial da 
Poupança”. Convidou-me a estar 
presente (que funcionaria como 
aula assistida) no evento que teria 
lugar no dia seguinte. 
 
A professora elogiou o modo como 
iniciei a aula. Achou importante a 
apresentação do mapa de conceitos 
e as questões de avaliação 
diagnóstica. Também se referiu ao 
recurso do vídeo como sendo uma 
boa estratégia para a introdução do 
tema. Achou que conduzi bem o 
debate, e que a aula de um modo 
geral decorreu bem. 
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um esquema síntese da aula (com 
perguntas aos alunos para verificar se 
os objetivos de aprendizagem foram 
atingidos. 

 
 

Reflexão: 
 
Confesso que estava um pouco apreensiva quanto ao desenrolar da aula por duas razões: por 
um lado, porque só tinha observado uma aula e não conhecia os alunos e por estar um pouco 
receosa do comportamento que iriam ter, tendo em conta o que se tinha passado na aula 
anterior. No entanto, a maioria dos alunos esteve atenta e participou ativamente, 
provavelmente devido ao conteúdo, onde cada um sente que tem algo a dizer.  
 
Durante o debate, em que eram abordados exemplos de padrões de consumo, na tentativa de 
proceder a uma boa gestão do tempo, tive necessidade, de ocasionalmente dar por terminado 
o tema, uma vez que recorriam a exemplos semelhantes. 
 
Tinha a aula bem preparada o que facilitou o desenvolvimento da mesma sem percalços. 
 

 

31 de 
outubro 

 
Participação 
na atividade 

comemorativa 
do 

“Dia Mundial 

da poupança” 
 

2ª aula  
Observada 

 
11:45 às 13:15h  

Conforme combinado com a professora 
cooperante, fui á escola para participar 
com a turma na realização das 
atividades do “Dia Mundial da 
Poupança”. 
 
Já tinham montado a barraca, onde 
colocaram alguns cartazes com 
provérbios alusivos à poupança. 
 
Alguns alunos levaram alguns bolos e 
bebidas que venderam por um valor 
simbólico, claro que tive de contribuir, 
até porque a receita estava destinada a 
uma instituição. 
 
Esta atividade também contou com a 
presença da outra turma da professora 
cooperante do 12º ano. Quiseram 
mostrar-me o site que estavam a 
desenvolver sobre economia, e pediram 
a minha participação para a 
realização de um quiz. 
 

 Foi interessante ver a interação 
dos alunos fora do contexto da 
sala de aula. Naturalmente 
estavam muito descontraídos e 
bem-dispostos. Participaram com 
empenho na atividade, embora um 
ou outro elemento estivesse menos 
motivado. 

Reflexão: 
 
Este tipo de atividade revela-se importante para o desenvolvimento do espirito de grupo e 
de trabalho em equipa, na divisão das tarefas, entreajuda, tendo sido o mesmo levado a cabo 
com sucesso.  
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Data Descrição Ocorrências 
8 de 

novembro 
 

3ª aula 
Observada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 
 
 
 

Sumário:  A evolução da estrutura do 
consumo em Portugal e na UE. 
Coeficiente orçamental e a Lei de 
Engel. Exercícios de aplicação. 
 
A professora iniciou a aula com o 
recurso a uma notícia sobre a 
descida da taxa de juro de referência, 
explicando o significava uma descida 
de 25 pontos base.  
De seguida perguntou aos alunos 
quais as implicações desta descida no 
orçamento familiar. 
Posteriormente estabeleceu um 
paralelismo entre o orçamento das 
despesas familiares e o orçamento de 
Estado. 
 
Projetou um quadro comparativo 
para exemplificar a Lei de Engel. 
Mais uma vez solicitou aos alunos 
para pensarem no orçamento familiar 
e no que aconteceria ao coeficiente 
das despesas com a alimentação, no 
caso de o rendimento aumentar, para 
aferirem a aplicação da Lei de Engel. 
Alguns alunos contestaram alegando 
que não concordavam, e a professora 
insistiu na explicação. 
 
Termina a aula com a indicação para a 
realização do exercício da pág. 70 
como T.P.C. 
De seguida, relembrou dois grupos 
composto por dois alunos cada, para a 
realização do trabalho de grupo sobre 
o consumismo e defesa dos 
consumidores. 

A demora a ocuparem o lugar tem 
sido recorrente.  
 
Outra situação que também se 
verificou na 1ª aula assistida e que 
voltou novamente a acontecer foi o 
burburinho constante durante a 
aula, obrigando a professora a 
interromper constantemente 
para chamar a atenção. 
 
No plano de aula que a professora 
me entregou no início da aula, esta 
a realização e correção do 
exercício, o que não chegou a 
acontecer. 
 
Verifica-se que os alunos se 
distraem com muita facilidade, 
sendo um pouco irrequietos e 
mantendo conversas paralelas. 
 

Reflexão: 
 
A estratégia do recurso à notícia para introdução do tema pareceu-me ajustada. 
Estabelecendo a comparação com o orçamento familiar, recorreu à realidade dos alunos para 
introduzir o conteúdo o que foi positivo. 
 
Mais uma vez o comportamento dos alunos condicionou os objetivos delineados para 
esta aula. 
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Data Descrição Ocorrências 
13 de 

novembro 
 

4ª aula 
Observada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 
 
 
 

Sumário: A estrutura do consumo em 
Portugal e na UE. 
Correção do trabalho de casa. 
 
A aula iniciou com a análise dos 
quadros da página 70 e 71. Recorreu 
ao método expositivo e 
interrogativo, para verificar se o 
conceito da Lei de Engel estava 
devidamente assimilada. 
 
Posteriormente procederam à análise 
dos quadros das páginas 72 e 73, 
analisando a variação das estruturas 
das despesas, sendo realizado um 
pequeno debate. 
 
A aula terminou com a apresentação 
dos trabalhos realizados pelos 
alunos sobre consumismo e a 
responsabilidade social dos 
consumidores. 
 

Durante a primeira parte da aula 
os alunos estiveram 
participativos, embora existam 
alguns que parecem um pouco 
desmotivados, não contribuindo. 
 
Estes mesmos alunos revelam-se 
um pouco perturbadores. 
 
Quando os grupos estavam a 
apresentar os trabalhos realizados, 
verificou-se que grande parte da 
turma estava a conversar não 
prestando atenção. 
 
A professora chamou os alunos à 
atenção, avisando-os que na aula 
seguinte, os iria questionar sobre 
os temas tratados. 
 

Reflexão: 
 
De todas as aulas assistidas, esta foi a aula em que os alunos estiveram mais sossegados. 
Acho que contribuiu muito a participação de um aluno em particular, que foi colocando 
questões muito pertinentes, e o modo como as colocou, despertou a atenção dos colegas, 
acabando por facilitar um pouco a exposição da matéria por parte da professora. 
 
Esta questão levou-me a refletir sobre a importância da visão dos alunos sobre 
determinados temas, porque neste caso concreto, “a linguagem” utilizada pelo aluno fez de 
algum modo sentido para os restantes elementos da turma, tendo-se verificado um 
envolvimento dos restantes francamente positivo. 
 
Quanto ao facto de durante a apresentação dos trabalhos dos colegas, o comportamento ter 
alterado um pouco, poderá ter a ver com o facto de os alunos se sentirem cansados, mas 
penso que será importante, delinear uma tarefa que os “obrigue” a participar. Caso tivessem, 
por exemplo, de formular uma ou duas questões sobre o tema, provavelmente estariam mais 
atentos. 
 
No entanto a professora fez exatamente o que eu faria. Como a apresentação coincidiu com o 
final da aula, remeteu para a aula seguinte questões sobre o tema. Atendendo que alguns não 
estiveram atentos, terão necessariamente que estudar esta matéria. 
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Data Descrição Ocorrências 
22 de 

novembro 
 

5ª aula 
Observada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 
 
 
 

Sumário: A produção de bens e 
serviços. 
Classificação dos bens: bens livres e 
bens económicos. 
 
A professora iniciou a aula 
procedendo a um enquadramento do 
geral da unidade 3, chamando à 
atenção dos alunos que não iria 
terminar esta unidade neste período. 
 
Após o enquadramento, solicitou aos 
alunos exemplos de bens. 
 
Posteriormente projetou o 
PowerPoint da aula digital, onde 
aparecem imagens de vários tipos de 
bens, e procedeu à distinção entre 
bem livre e bens económicos. 
 
De seguida passou à classificação dos 
bens económicos. 
 
Foi pedindo aos alunos que 
procedessem à distinção dos vários 
bens que iam aparecendo nas imagens 
e a exemplos que eles próprios 
indicavam. 
 

Nesta aula a participação dos 
alunos foi bastante boa, no entanto 
continua a verificar-se que existem 
alguns alunos completamente 
alheados das aulas. 
 
Pude até constatar algum 
entusiamo. Davam vários exemplos 
sobre os bens livres e bens 
naturais, e conseguiram proceder 
rapidamente a distinção entre 
ambos. 
 

Reflexão: 
 
A forma de abordar como a professora iniciou a aula foi excelente, porque permitiu aos alunos 
um enquadramento dos temas tratados nesta unidade. 
 
Também considero que foi muito positivo o recurso às imagens para levar os alunos a 
efetuarem a distinção entre bens livres e bens económicos.  
 
Identifico-me com esta forma de apresentação dos conteúdos, isto é, utilizar recursos que 
levem os alunos a refletirem, porque deste modo são envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem, e funciona como um indutor para que participem nas atividades propostas. 
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Data Descrição Ocorrências 
27 de 

novembro 
 

2ª aula 
lecionada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 
 
 
 

Sumário: Visionamento e análise de 
vídeo sobre produção e processo 
produtivo. 
Setores da atividade económica. 
 
 
Antes de introduzir o tema da 
produção e do processo produtivo, 
recorri à apresentação de um 
esquema síntese com a classificação 
dos bens segundo o custo, natureza, 
duração e relações recíprocas, 
pedindo aos alunos para indicarem 
um exemplo de cada um, fazendo 
deste modo uma revisão da matéria 
tratada na aula anterior. 
 
De seguida projetei um vídeo que 
realizei sobre o processo produtivo do 
papel, introduzir o conceito de 
produção e processo produtivo. Com o 
visionamento do vídeo foi possível 
verificar professora iniciou a aula 
procedendo a um enquadramento do 
geral da unidade 3, chamando à 
atenção dos alunos que não iria 
terminar esta unidade neste período. 
 
Após o enquadramento, solicitou aos 
alunos exemplos de bens. 
Posteriormente projetou o 
PowerPoint da aula digital, onde 
aparecem imagens de vários tipos de 
bens, e procedeu à distinção entre 
bem livre e bens económicos. 
 
De seguida passou à classificação dos 
bens económicos 
 

A aula decorreu com normalidade. 
 
Os alunos participaram nas 
atividades propostas. 
 
A professora cooperante interveio 
para explicar aos alunos que iriam 
ser analisadas outras questões que 
contribuem para o enquadramento 
dos países em desenvolvido, 
desenvolvimento ou não 
desenvolvido. 

Reflexão: 
 
Uma das diferenças que detetei na forma de expor a matéria entre mim e a professora 
cooperante, foi o facto de eu recorrer a vídeo para introdução dos temas, ao passo que a 
professora cooperante utiliza mais o método expositivo. 
 
Sem querer tirar o mérito à forma de exposição de conteúdos por parte da professora 
cooperante, na minha opinião o recurso ao vídeo é uma estratégia que funciona muito bem 
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com estes alunos, já que prende a sua atenção para os assuntos tratados, e no debate que se 
realizou posteriormente estiveram muito participativos. 
 
Senti-me bastante à vontade, estava mais descontraída do que na primeira aula, embora tenha 
sentido em alguns momentos dificuldade em controlar as conversas paralelas dos alunos, 
porque no debate que se seguiu ao visionamento do vídeo, facilmente desviavam a conversa 
para outros assuntos.  
 
 

 

Data Descrição Ocorrências 
28 de 

novembro 
 

3ª aula 
lecionada 

 
(90 minutos) 

 
 

11:45 às 13:15h 
 

Aula 
observada 
pela Profª  
Ana Paula 

Curado  
 

Sumário: Fatores de produção  - 
Noção e classificação. 
Exercícios de aplicação. 
  
A aula foi iniciada com a apresentação 
de mapa de conceitos sobre os temas 
tratados na unidade, para efetuar o 
enquadramento dos fatores de 
produção, como sendo indispensáveis 
à produção de bens e serviços. 
 
De seguida forma colocadas questões 
aos alunos sobre o que entendem ser 
fatores de produção (Avaliação 
diagnóstica), tendo sido efetuado o 
registo das respostas dadas pelos 
alunos. 
 
Como na aula anterior tinham faltado 
duas alunas, foi solicitado a um aluno 
que fizesse um resumo dos assuntos 
tratados.  
 
De seguida questionei as alunas se 
tinham alguma dúvida, ao que 
responderam que não. No entanto 
disponibilizei-me para esclarecer 
alguma questão no final da aula. 
 
A aula prosseguiu com a continuação 
da apresentação em PowerPoint  dos 
conceitos a abordar na aula: fatores 
de produção, noção e classificação: 
natureza, trabalho e capital. Distinção 
de objetos de trabalho de meios de 
trabalho.  
 

Lamentavelmente tinha um lapso 
nos diapositivos que condicionou e 
muito a minha prestação. 
 
O facto de ao copiar um diapositivo 
não ter alterado o titulo, e o facto 
de estar extremamente cansada, 
aliada à tensão inerente de estar 
perante uma avaliação, acrescido 
do facto de não ter tido tempo (por 
razões profissionais) de preparar a 
aula observada pela Profª Ana 
Paula devidamente, fez com que 
não tenha tido o discernimento 
suficiente para detetar o lapso no 
momento, pelo que a Professora 
Cooperante teve de interromper 
a aula por forma a esclarecer os 
alunos. 
 
Como é óbvio senti-me bastante 
envergonhada e frustrada, porque 
se havia aula que eu queria que 
corresse bem era esta. 
 
Quanto aos alunos, estavam um 
pouco irrequietos, mas foram 
participando, sendo que algumas 
vezes tive necessidade de solicitar 
a intervenção de alguns alunos que 
estavam mais apáticos. 
 
Durante a tarde a professora 
cooperante telefonou a perguntar o 
que me tinha acontecido, que me 
tinha deixado afetar pelo peso da 
responsabilidade, dando-me um 
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Para que os alunos estabelecessem a 
relação mais facilmente recorrir 
novamente  à visualização vídeo 
apresentado na aula anterior (3 min), 
para que identificassem fatores de 
produção, e procedessem à sua 
classificação, procedendo à distinção 
de objetos de trabalho e meios de 
trabalho. 
 
A atividade foi corrigida por mim no 
quadro. 
De seguida solicitei a realização do 
exercício da página 104 do manual, 
tendo circulado entre os alunos 
esclarecendo algumas dúvidas, tendo 
posteriormente procedido à correção 
verbal do exercício. 
 
Apesar de estar definido uma síntese 
da aula a elaborar pelos alunos, 
efetuei essa mesma síntese, 
verbalmente. 
 
Não estava estipulado no plano de 
aula, mas como ainda restavam cerca 
de 5 minutos, iniciei a abordagem 
aos recursos naturais. 

voto de confiança, dizendo que na 
próxima correria melhor com 
certeza. 

Reflexão: 
 
Considero-me uma pessoa bastante consciente das minhas capacidades e limitações. Por esta 
razão, sei que poderia e deveria fazer melhor, mesmo não sendo profunda conhecedora do 
programa de economia, nem ser a minha área de formação. 
 
A minha falha deveu-se à fase extenuante em termos profissionais, visto que tinha terminado 
no dia 25 de novembro o prazo de candidatura ao programa comércio investe do IAPMEI, que 
me absorveu por completo as 3 semanas anteriores, o que tenha originado inclusivamente 
que tenha faltado às aulas no Instituto. 
 
Também sei que não serve de desculpa, mas por muito que eu queira concluir este mestrado 
com o melhor desempenho possível, não posso de modo nenhum descurar a minha 
responsabilidade para com os meus clientes, porque dependo completamente deste trabalho. 
 
Considero que deveremos estar mais atentos aos nossos fracassos do que aos nossos 
sucessos, porque através deles poderemos refletir sobre o que correu mal e trabalhar para 
superar as lacunas detetadas e ultrapassá-las. 
 
O facto de ter preparado a aula no dia anterior ter terminado perto das 5 da manhã, retirou-
me a capacidade de refletir e rever os assuntos que iria tratar. 
 



 

 
Diário de Campo 

 

Alice Magalhães Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade 

 

Foi um dia muito triste para mim, mas que me serviu de exemplo. No futuro terei de me 
empenhar em preparar tudo atempadamente e testar todas as situações, para que sob stress 
não cometa os erros que cometi. 
  

 

Data Descrição Ocorrências 
16 
 de 

 janeiro 

Desloquei-me ao AEAS, para reunir 
com a professora cooperante por 
forma a programar o trabalho a 
desenvolver neste semestre. 
 
Pus a professora a par do trabalho 
que iria desenvolver, e elas dispôs-se 
a apoiar-me no que fosse preciso. 
 
Ficou decidido que o trabalho deste 
semestre iria incidir sobre a unidade 
4 – Comércio e moeda. 

 

 

20 de janeiro de 2013 

 

 



 

Anexos 
Recursos utilizados  
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Anexo 1 

  PLANO DE AULA 1 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                        ANO: 10º    TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA A          UNIDADE LECTIVA: 2 – Necessidades e Consumo  SUBUNIDADE:  2.3. Padrões de Consumo 
 
 

 

 

 

FIO CONDUTOR: Identificar os fatores que condicionam o consumo e a importância que os mesmos assumem nas escolhas realizadas. 

 

Objetivos Conteúdos Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo Métodos/ 
Estratégias 

Recursos Avaliação 

 Definir padrão de 
consumo 

 
 Identificar padrões de 

consumo 
 
 Distinguir fatores 

económicos de 
extraeconómicos 
 

 Relacionar padrões de 
consumo com os 
fatores de natureza 
económica, social e 
cultural 

 

 Estabelecer a relação 
entre alterações do 
rendimento/e ou 
preços e o consumo 

 
2.3. Padrões de 
consumos 
diferenças e 
fatores 
explicativos 
 
2.3.1. Noção de 
padrão de 
consumo 
 
 
2.3.2. Fatores 
económicos que 
influenciam o 
consumo 
 
Fatores 
extraeconómicos 

 
 Perceciona o 

consumo como 
fenómeno social 
complexo 

 
 Analisa as 

implicações das 
alterações do 
rendimento e nível 
de preços no 
consumo 

 
 Reflete sobre a 

influência do 
rendimento e 
preços no ato de 
consumir 

 

 
 Sumário 
 
 Apresentação de PPT com esquema 

para enquadramento do tema 
 
 Visualização e análise de vídeo  
 
 Continuação da apresentação do 

PPT 
 
 Debate sobre a influência do 

rendimento e do preço no consumo 
 

 Ficha de trabalho sobre alteração 
de rendimentos e nível dos preços 

 
 Correção ficha trabalho 
 
 Projeção de PPT com síntese 
 

 
 

5 min. 
 

10 min. 
 

20 min. 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 
 

5 min. 
 

5 min. 
 
 

 
 Método 

expositivo, 
interrogativo e 
Método ativo 
 

 Projeção de 
PPT 
 

 Visualização e 
análise de 
vídeo  

 

 Guião de filme 
de vídeo 

 

 Questões para 
debate 
 

 Realização e 
correção da 
ficha de 
trabalho 

 

 
 Quadro e 

marcadores 
 
 Computadores 

com ligação à 
internet 

 
 Vídeo projetor 
 
 Vídeo sobre 

padrões de 
consumo 

 
 Guião de 

exploração de 
vídeo 

 
 Ficha de trabalho 

 
 

 

 

 
 
 Diagnóstica 

 Questões orais 
sobre padrões de 
consumo 

 
 Formativa 

 Observação 
direta: 
- Grelhas de 
observação do 
trabalho em sala 
de aula e 
participação 

 

 Ficha de trabalho 

Aula nº 44   30 de Outubro de 2013 

SUMÁRIO: Padrões de consumo – diferenças e fatores explicativos. Os fatores de que depende o consumo. Início do estudo dos fatores económicos: 

rendimentos e preço dos bens.  
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Anexo 1 

 

 

QUESTÕES PARA A 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ORAL 
 

 O que são padrões de consumo? 
 

 Tomando como exemplo a nossa sala de 
aula, identifique um padrão de consumo 
comum à grande maioria dos presentes. 

 
  Acha que o consumo só depende de fatores 

económicos? Justifique a resposta. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA  
 
 
- Sumário. (5 min.) 
 
- Apresentação de mapa de conceitos sobre os temas já tratados na unidade, para efetuar o enquadramento dos 
padrões de consumo, como um elemento que condiciona o comportamento dos consumidores. (5 min.) 
 
- Questões sobre o que entendem ser padrões de consumo (Avaliação diagnóstica). Registo das respostas dadas pelos 
alunos. (5 min.) 
 
- Visualização e análise de um vídeo e entrega do respetivo guião, onde são apresentados vários padrões de consumo, 
que servirá como introdução à apresentação e exposição da matéria: Conceito de padrão de consumo e fatores que os 
determinam. (15 min.) 
 
- Preenchimento do guião de exploração do vídeo. (5 min.) 
 
- Apresentação  em  PowerPoint  dos conceitos: fatores económicos e extraeconómicos que influenciam o consumo, e 
inicio da análise dos fatores rendimento e nível de preços. (15 min.) 
 
- Breve debate sobre a influência exercida pelos fatores económicos e extraeconómicos no consumo, através da 
discussão de questões apresentadas (15 min.) 
 
- Realização de uma ficha de trabalho sobre os temas abordados. (15 min.) 
 
- Correção da ficha de trabalho. (5 min.) 
 
- Realização de um esquema síntese da aula (com perguntas aos alunos para verificar se os objetivos de aprendizagem 
foram atingidos). (5 min.) 
 
- Breve indicação do trabalho de grupo a realizar na próxima aula. 

 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 O nível de questões será adequado às 

especificidades dos alunos. 
 
 Será prestado um apoio diferenciado na 

realização da ficha de trabalho. 

 
PREPARAÇÃO PRÓXIMA AULA 
 
 Formar grupos de trabalho. 
 
 Divisão dos temas pelos grupos. 
 
 Solicitar que iniciem a realização de 

pesquisas sobre o tema. 



Diferenças e Fatores Explicativos 

Aula 30/10/2013 



Necessidades 

Características 

 Multiplicidade 

 Saciabilidade 

 Substituibilidade 

 Relatividade 

Classificação 

 Quanto à     

importância 

 Quanto à vida 

em coletividade 

Bens materiais Serviços 

Consumo 

Satisfeitas com 



Consumo 

Ato económico Ato social 

Tipos de 

Consumo 

Quanto à natureza 

das necessidades 

satisfeitas 

Quanto ao autor do 

ato de consumir 

Quanto ao 

beneficiário do 

consumo 

Quanto à finalidade 

do próprio consumo 

 Essencial  Privado  Individual  Final 

 Supérfluo  Público  Coletivo  Intermédio 



Diferenças e Fatores 

explicativos (vídeo) 

Fatores de que depende o consumo.wmv
Fatores de que depende o consumo.wmv
Fatores de que depende o consumo.wmv


  Agrupamento de Escolas António Sérgio                    
 

Economia 

Anexo 2 

  Guião de Exploração de Vídeo 

 

 

Assiste ao vídeo atentamente e responde às seguintes questões:  

 

1. Com base no vídeo que acabaste de assistir, apresenta uma noção de padrões de 
consumo.  

 

 

 

2. Indica os fatores que conseguiste identificar e que, na tua opinião, influenciam o consumo.  

 

 

 

 
3. Dos fatores apresentados no vídeo, refere um que esteja relacionado com aspetos 

culturais.  

 

 

 

4. De todos os fatores que identificaste, qual é o que consideras que exerce mais influência 

sobre o que consomes? Porquê? 

 

 

 

 

Tema:  2.3.2 Fatores de que depende o consumo (10º ano) 

 



Padrões de consumo são modelos específicos a que o 

consumo obedece, consoante a época, a localização 

geográfica, a cultura dos povos, o rendimento das 

famílias, etc. 



Económicos Extraeconómicos 

 Rendimento dos 

consumidores 

 Preço dos bens 

 Inovação tecnológica 

 Crédito 

 … 

 Idade 

 Sexo 

 Moda 

 Publicidade 

 Meio social 

 Tradição 

 … 



O consumo é função do rendimento. 

 
 

Um aumento do nível de rendimentos dos consumidores implicará 

um aumento do respetivo consumo. Mas, este efeito não tem a 

mesma intensidade para todos os bens e serviços. 

Q 

R 

Q 

R 

Q 

R 

Bens superiores Bens normais Bens inferiores 



O que acontece ao consumo se ocorrer 

uma subida dos preços dos bens? 

 Uma subida dos preços pressupõe uma diminuição da 

capacidade aquisitiva das famílias, se os respetivos 

rendimentos se mantiverem, o que se traduz numa diminuição 

do consumo; 

 Pelo contrário, uma descida dos preços supõe um aumento 

da  capacidade aquisitiva das famílias, mesmo que os 

respetivos rendimentos se mantenham, o que pressupõe um 

aumento do consumo.  



De que forma é que a inovação 

tecnológica influencia o consumo? 

 Devido à influência que exerce nos processo 

produtivos, dando origem a novos bens; 

 Devido ao nível da natureza dos bens (os bens 

tecnologicamente mais avançados, aumentam a 

apetência para o consumo). 

Por exemplo: IPAD 



•Vou ao supermercado com uma lista 

previamente elaborada. Qual é o impacto 

de expressões do género “aproveite 

agora”, “preço sensacional” ou “só durante 

esta semana”.  



• O facto de todos os meus colegas terem 

um smartphone, irá de algum modo 

influenciar-me a adquirir um?  

• Quais as razões para o consumo ter 

aumentado de forma significativa depois 

dos anos 60, com o ingresso das mulheres 

no mercado de trabalho? 
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FICHA DE TRABALHO Nº 1  
 

Disciplina: Economia    

Subunidade: 2.3 – Padrões de consumo 

 
1 - As questões seguintes são de escolha múltipla. Das quatro respostas apenas uma 

está correta. Assinala-a com X. 

 

1.1 – Consideram-se fatores de ordem económica que influenciam o consumo: 

 

  a) A publicidade e o rendimento. 

     b) A inovação tecnológica e a tradição. 

     C)  A moda e a estrutura etária das famílias. 

     d)  Os preços e os rendimentos. 

 

 

1.2 – Os bens cujo consumo diminuiu perante um aumento do rendimento dos 

consumidores designam-se por bens: 

 

  a) Superiores. 

     b) Normais. 

     c) Inferiores. 

     d) Essenciais. 

 

1.3 – Um consumidor tem um rendimento de 100 u.m. e gasta 30 u.m. em pão. Se o seu 

rendimento aumentar para 300 u.m. o seu consumo de pão (se nada mais se alterar), 

poderá ser de: 

 

  a) 90  u.m. 

     b) 20 u.m. 

     c) 60 u.m.  

     d) 80 u.m. 

 



 

2ª Aula lecionada             
27 de novembro de 2013 

Recursos utilizados  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO 
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152444 

 

PLANO DE AULA 2 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                        ANO: 10º    TURMA: I 

DISCIPLINA : ECONOMIA A          UNIDADE LECTIVA: 3 – A Produção de Bens e Serviços  SUBUNIDADE:  3.2. Fatores de produção 

 
 

 

 

 

Objetivos Conteúdos Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo Métodos/ 
Estratégias 

Recursos Avaliação 

 
 

Aplicar os 

conhecimentos sobre 

sectorização da 

produção na 

interpretação de 

situações reais 

 Definir produção; 
 

 Caracterizar o 
processo produtivo; 

 

 

 Caracterizar os setores 
da atividade 
económica; 
 

 Interpretar os dados 
estatísticos sobre a 
evolução da 
importância dos 
setores de atividade. 
 

 
3.2. A produção 

e processo 

produtivo. 

Setores da 

atividade 

económica 

 

 

 
 

 Contribuir 
ativamente no 
debate sobre a 
evolução da 
importância dos 
setores de 
atividade  

 
 

 

 Desempenhar 
criticamente atos 
de escolha dos 
diferentes tipos de 
bens 

 
 
 

 
 Sumário 
 
 Apresentação de PPT com esquema 

para enquadramento do tema e 
exposição dos conteúdos 

 
 Visualização de vídeo sobre o 

processo produtivo da celulose 
 
 Continuação da apresentação do 

PowerPoint com exposição dos 
conteúdos 

 

 Debate sobre a evolução e 
importância dos setores de 
atividade 
 

 Realização de exercício do manual 
(pág. 101) 

 
 Correção do exercício 
 
 Síntese 

 
 

5 min. 
 

15 min. 
 
 

5 min. 
 
 

20 min. 
 
 
 
 

20 min. 
 
 

15 min. 
 
 

5 min. 
 
 

5 min. 
 

 
 
 
 Método 

expositivo, 
interrogativo e 
ativo 
 

 Visualização e 
análise de 
vídeo  

 

 Guião de filme 
de vídeo 

 

 Questões para 
debate 

 
 

 

 
 Quadro e 

marcadores 
 
 Computadores 

com ligação à 
internet 

 
 Vídeo projetor 
 
 Vídeo sobre 

processo 
produtivo da 
celulose 

 
 Manual 

 
 Projeção de PPT 
 

 

 

 
 
 Diagnóstica 

 Questões orais 
sobre produção e 
processo 
produtivo 

 
 Formativa 

 Observação 
direta: 
- Grelhas de 
observação do 
trabalho em sala 
de aula e 
participação 

 

 Resolução de 
exercícios 

Aula nº   59/60      27 de Novembro de 2013 

SUMÁRIO: Fatores de produção – Noção e classificação.  

                    Exercícios de aplicação 
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QUESTÕES PARA A 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ORAL 
 

 O que é a produção? 
 
  Porque é importante a análise e o estudo 

dos setores de atividade económica? 
 
 O que são fatores de produção? 

 

 Conseguem dar um exemplo?. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA  
 
 
- Sumário. 
 
- Apresentação de mapa de conceitos sobre os temas tratados na unidade, para efetuar o enquadramento dos fatores 
de produção, como sendo indispensáveis à produção de bens e serviços. 
 
- Questões sobre o que entendem ser fatores de produção (Avaliação diagnóstica).  
 
- Continuação da apresentação em PowerPoint  dos conceitos a abordar na aula: fatores de produção, noção e 
classificação: natureza, trabalho e capital. Distinção de objetos de trabalho de meios de trabalho.  
 
- Visualização vídeo apresentado na aula anterior (3 min), para que identifiquem fatores de produção, e procedam à 
sua classificação, procedendo à distinção de objetos de trabalho e meios de trabalho. 
 
- Correção da atividade anterior. 
 
- Realização do exercício da página 104 do manual. 
 
- Correção do exercício. 
 
- Realização de um esquema síntese da aula (com perguntas aos alunos para verificar se os objetivos de aprendizagem 
foram atingidos). 
 

 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 O nível de questões será adequado às 

especificidades dos alunos. 
 
 Será prestado um apoio diferenciado na 

realização da ficha de trabalho. 

 
PREPARAÇÃO PRÓXIMA AULA 



A PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS 

Unidade letiva 3 



Produção e processo produtivo. 

Setores da atividade económica. 

Sumário 



A Produção de bens e serviços 

Bens 

Produção 

Fatores de produção 

Combinação de fatores produtivos 

 

Classificação: 

 Quanto à natureza 

 Quanto à duração 

 Quanto à função 

 Quanto à relação com 

 os outros bens 

  



BENS 
É tudo o que é utilizado para a satisfação 

direta ou indireta das necessidades humanas 

Livres Económicos 

 Utilidade (subjetiva) 
Determina o valor de uso 

 

 Escassez (objetiva) 
Determina o valor de troca 

 

 Suscetibilidade do          

uso alternativo 

 

Características 

Classificação 

Natureza 

Física 

Materiais 

Serviços 

Duração 

Duradouros 

 Não 
Duradouros 

Função ou 
Utilização 

Consumo 

Produção 

Relações 
Reciprocas 

Substituíveis ou 
sucedâneos 

Complementares 



A Produção de bens e serviços 

Bens 

Produção 

Fatores de produção 

Combinação de fatores produtivos 

 

 Processo Produtivo 

 Setores de atividade 

económica  



O que é a produção? 



Produção e Produto 

No seu quotidiano, homens e mulheres produzem 

bens e serviços que lhes permitem assegurar a sua 

sobrevivência – a este ato económico chamamos 

produção. 

Produção é, assim, o ato económico de criação de 

bens e serviços.  

 

 

 

 

Produto é o resultado da produção.                                           



Nem Todas as Atividades são 

Contabilizadas como Produto 

1. O bem ou serviço tem de ser transacionável no mercado. 

Os bens do agricultor para auto-consumo não constituem produto na medida em que se 

destinam ao próprio e não para venda no mercado. Passa-se o mesmo quando o avô 

toma conta dos seus netos ou quando a avó faz costuras para si ou para a sua família 

sem receber remuneração. 

O bricolage, o cuidar do seu 

jardim, a costura para a família 

e todos os trabalhos que não se 

destinem ao mercado não são 

considerados como Produto. 



2. O Trabalho para criar o bem ou serviço tem de ser remunerado. 

 É por esta razão que o trabalho das donas de casa não é considerado Produto e as donas 

de casa não são consideradas população ativa. No entanto, quando o trabalho doméstico é 

prestado a terceiros e remunerado, já é considerado como Produto e o trabalhador em 

questão é integrado na categoria de população ativa. 

 

O cuidar da casa que é um 

trabalho não remunerado ou o 

voluntariado não são 

considerados Produto. 



Setores de Atividade Económica 

(segundo Colin Clark, 1905-1989, economista britânico) 

O ato de produzir dá origem a múltiplos produtos – bens e serviços – que, pela sua 

diversidade, terão de ser categorizados em função de critérios que permitam avaliar o 

tipo de economia que estamos a analisar. 

Para tal, considerámos um critério, comummente aceite pelos economistas, que consiste na 

divisão dos bens e serviços em setores de atividade económica, proposto pelo 

economista Colin Clark, em 1941. 

 



 Setor Primário – conjunto das atividades assentes diretamente no 

aproveitamento dos recursos naturais, como a agricultura, a silvicultura, a 

pesca, a pecuária e as atividades extrativas, por exemplo. 



   (segundo Colin Clark, 1905-1989, economista britânico) 

Setor Secundário - conjunto das 

atividades de transformação dos 

bens que o setor primário produz, 

como as indústrias transformadoras, 

mas também a construção (civil e 

obras públicas) e a produção de 

gás, água e eletricidade. 

Produção e Setores de 

Atividade Económica 



Produção e Setores de 

Atividade Económica 

Setor Terciário - conjunto das 

atividades que não fazem 

parte dos setores primário e 

secundário, como os serviços de 

educação,  saúde, restauração, 

lazer e o comércio, por 

exemplo. 



Setores de Atividade Económica 

(segundo Jean Fourastié, 1907-1990, economista francês) 

Como todas as classificações, a proposta de Colin Clark foi adaptada, mais 

tarde, pelo economista francês Jean Fourastié que propôs a integração das 

atividades extrativas no setor secundário. 

Assim, segundo esta nova tipologia, podemos falar do:  

 Setor Agrícola como o setor primário onde se incluem as atividades 

relacionadas com a agricultura, em sentido genérico, e a pesca. 

 Setor Industrial como o setor secundário em que se integram as indústrias 

transformadoras e as atividades extrativas. 

 Setor dos Serviços como o setor terciário onde se incluem  os serviços.    



Setores de Atividade Económica 

Nova classificação 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação – TIC, foi 

proposta uma nova classificação das atividades económicas com a criação do Setor 

Quaternário onde se registariam tais serviços. 

Esta classificação tem o mérito de 

salientar a importância das funções 

informáticas nas economias, embora 

nas classificações oficiais ainda não 

se utilize tal distinção. 

 



Estrutura Setorial do Produto e 

Desenvolvimento Económico 

 Se é o setor terciário o que mais contribui, em termos absolutos e 

percentuais, para a riqueza do país     

 Se as atividades do setor primário perderem importância relativamente 

ao produto criado na indústria e as atividades do setor terciário se 

desenvolverem para acompanhar e dar resposta às atividades industriais   

 Se a economia de um país assentar essencialmente em atividades    

agrícolas pouco mecanizadas                  país economicamente atrasado. 

países em desenvolvimento. 

país desenvolvido. 

É possível avaliar o nível de desenvolvimento económico dos países com base 

na estrutura setorial do seu produto. 



Estrutura Setorial do Produto e 

Níveis de Desenvolvimento 

Económico 

País Menos   

Desenvolvido 

 

País em 

Desenvolvimento 

 

País Desenvolvido 

 



Estrutura Setorial do 

Produto em 2012 

Fonte : FMI 



Evolução da Economia 

Portuguesa 



QUESTÃO: 

 
 
A  ESTRUTURA  DO SETOR PRODUTIVO SERÁ 

SEMPRE INDICATIVA DO NÍVEL DE 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS ?  

 

Produção e setores de atividade económica 
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