
                                                                                                                                                          
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA

MATRIZ DE OBJECTIVOS/CONTEÚDOS 
CURSO:  Profissional de Técnico de Comércio                                                                                                               ANO: 10.º K                               
DISCIPLINA: Economia                                                                                                                        MÓDULO: 4- Moeda e Financiamento da Atividade Económica 

 

 

          Objectivos 

Conteúdos 

Conhecer Compreender Aplicar Analisar Sintetizar Avaliar Criar 

I – Evolução, funções e novas formas da moeda        

II – Fatores que influenciam a formação do preço        

III – A inflação – noção e formas de cálculo        

IV – Os destinos da poupança e a sua importância para o 
financiamento da atividade económica 

       

FIO CONDUTOR: A importância da moeda e das suas funções, tendo em conta a inflação numa economia de troca para a melhor compreensão da realidade social e 
económica e integração do conhecimento. Perspetivar a poupança como forma de utilização dos rendimentos, relacionando-a com o financiamento da atividade 
económica. 
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V – O financiamento da atividade económica – autofinanciamento e 
o financiamento externo 
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Plano de Médio Prazo 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                        ANO: 10.º    TURMA: K                                      

DISCIPLINA: Economia                                                                                                                     MÓDULO: 4- Moeda e Financiamento da Atividade Económica  
Nº de AULAS PREVISTAS: 16 aulas - tempos de 90 m (24 horas)                                                                                                                          

                      

 

Conteúdos Competências 
Centrais Objetivos Métodos/ 

Estratégias 
Recursos 

Calendarização Avaliação 
 

4.1. Moeda  
4.1.1.Evolução: da 
troca direta à troca 
indireta  
4.1.2.Tipos (moeda-
mercadoria, moeda 
metálica, moeda-papel, 
papel-moeda e moeda 
escritural) 
4.1.3.Funções (meio 
de pagamento, medida 
de valor e reserva de 
valor) 
 4.1.4.As novas formas 
de pagamento- 
desmaterialização da 
moeda  
 

 

Reconhece as 
novas formas de 
moeda como 
potenciadoras de 
desenvolvimento 
económico 

 

 

Desenvolve 
atitudes pró-ativas 
como cidadão 
europeu.  

 

 

I. Analisar o papel da moeda na 
economia  
-Justifica o aparecimento da moeda e a 
evolução da moeda com necessidades 
de crescimento da economia 
-Define moeda 
-Caracteriza os diferentes tipos de 
moeda. 
- Explica as funções da moeda. 
- Relaciona a evolução tecnológica com 
o processo de desmaterialização da 
moeda  
- Explica em que consiste o Euro  
-Inventaria vantagens e desvantagens da 
introdução do Euro 

 

 

 
Aplicação dos 
métodos  
expositivo, 
interrogativo e 
ativo  

Projeção de Prezi 
e PPT’s na 
introdução e na 
síntese dos 
conteúdos. 
 
Realização de 
atividades 
pedagógicas 
práticas tais como 
“Simulação da 
troca direta” ou 
“Identifica a forma 
de moeda que te 

 

Quadro e 
marcadores 

 

Computadores 
com ligação à 
internet 

 

Vídeo projetor 

 

Prezi 

TOTAL: 16 blocos 

 

3 aulas de 90 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 
Avaliação 
Diagnóstica: 
-Questões orais. 

 
Avaliação 
Formativa: 
-Observação 
direta;  
‐Grelha de 
observação de 
aulas;  
‐Fichas de 
trabalho e 
exercícios;  
‐Grelhas de 
avaliação do 
trabalho de 

FIO CONDUTOR: A importância da moeda e das suas funções, tendo em conta a inflação numa economia de troca para a melhor compreensão da realidade 

social e económica e integração do conhecimento. Perspetivar a poupança como forma de utilização dos rendimentos, relacionando-a com o financiamento 

da atividade económica. 
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4.2. Preço  
4.2.1.Noção  
4.2.2.Fatores que 
influenciam a sua 
formação  
 
 
 
4.3. Inflação  
4.3.1.Noção  
4.3.2.Formas de 
cálculo (homóloga e 
média)  
4.3.3.Consequências 
da inflação no valor da 
moeda e no poder de 
compra  

 

 

 

 
4.4.Poupança  
4.4.1.Noção  
4.4.2.Destinos 
(entesouramento, 
depósitos e 
investimento)  
 
4.5.Investimento  
4.5.1.Noção  
4.5.2.Funções 

Faz escolhas 
informadas com 
base nos fatores 
que influenciam 
os preços 

 

 
Utiliza 
instrumentos 
económicos para 
interpretar a 
realidade 
económica no que 
se refere à 
inflação e a 
investimentos e a 
sua evolução em 
Portugal e na 
Europa 

 

 

 

 

Lê de forma 

fundamentada e 

II. Compreender os fatores que 
influenciam o preço  
- Define preço de um bem.  
- Indica os fatores que influenciam a 
formação dos preços.  
- Relaciona o custo de produção de um 
bem com o seu preço.  
 

III. Analisar o fenómeno da inflação 
- Define inflação.  
- Relacionar a inflação com o valor da 
moeda.  
- Relacionar a inflação com o poder de  
compra.  
- Interpretar o significado dos índices de 
preços no consumidor.  
- Calcular a taxa de inflação a partir do 
IPC.  
- Analisar a evolução da inflação em 
Portugal.  
- Comparar a evolução da inflação em 
Portugal com a dos restantes países da 
União Europeia.  
 
 
IV. Analisar os destinos da poupança 
e a sua importância para o 
financiamento da atividade económica 
- Definir poupança  
- Identificar os destinos da poupança  
– Entesouramento, depósitos e 
investimento 
- Definir investimento  
- Distinguir formação bruta de capital fixo 
de variação de existências  

apresentam” 
 
 
Visionamento e 
análise de vídeos 
sobre a matéria 
tais como “A 
História do 
Dinheiro“ e  “A 
Estabilidade dos 
preços é 
importante 
porquê?” do 
Banco Central 
Europeu 
 
Realização de 
fichas de trabalho/ 
exercícios e 
reflexões sobre os 
temas  
 
Pesquisa em 
sites, resumos e 
elaboração de 
apresentações  
 
 Realização de 
trabalhos 
individuais e de 
grupo e 
apresentação à 
turma 
 
 
Leitura e análise 
de notícias de 

Power Point 

 

Notícias e 

reportagens de 

jornal e televisão 

Textos 

Calculadoras 

 

Guiões de 

exploração de 

vídeos 

Fichas de trabalho 

Exercícios de 

aplicação 

 

 
1 aula de 90 

minutos 

 

 

3 aulas de 90 

minutos 

 

 

 

 

 

 

4 aulas de 90 

minutos 

 

 

grupo.

 

Avaliação 
sumativa: 

- Ficha de 
Avaliação 
Sumativa;  
- Materiais 
produzidos nos 
trabalhos de 
grupo. 
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(substituição, inovação 
e aumento da 
capacidade produtiva)  
4.5.3.Tipos (material, 
imaterial e financeiro)  
4.5.4. Importância do 
investimento em 
inovação tecnológica e 
I&D na atividade 
económica  

 

 

4.6. O Financiamento 
da Atividade 
Económica  
4.6.1.Formas: 
autofinanciamento 
(capacidade de 
financiamento) e 
financiamento externo 
(necessidade de 
financiamento).  
4.6.2.Financiamento 
externo – direto e 
indireto  

critica aspectos 

da organização 

económica das 

sociedades, 

nomeadamente 

formas de 

pagamento, 

inflação, 

poupança, 

investimento e 

financiamento 

Assume atitudes 

de autonomia, 

iniciativa, 

criticismo, 

curiosidade, 

cooperação e 

responsabilidade 

social e 

económica na 

escolha de formas 

de poupança e 

financiamento  

 

- Explicar a necessidade da formação de 
capital numa economia  
- Distinguir os diversos tipos de 
investimento  
- Explicar as funções do investimento na 
actividade económica – substituição, 
inovação e aumento da capacidade 
produtiva  
- Justificar a importância do investimento 
em inovação tecnológica  
- Justificar a importância da Investigação 
e Desenvolvimento na actividade 
económica  
 
 
 
V. Avaliar o financiamento da 
atividade económica – 
autofinanciamento e financiamento 
externo 
-Distinguir financiamento interno de 
financiamento externo  
- Indicar as diferentes formas de 
financiamento externo – indirecto e 
directo  
- Reconhecer o crédito bancário como 
uma forma de financiamento externo 
indirecto  
-Definir crédito  
- Definir taxa de juro  
- Indicar as principais funções 
desempenhadas pelos Bancos  
- Identificar as diferentes formas de 
crédito  
- Indicar as funções do crédito  
- Relacionar o crédito com a criação de 
moeda  

jornais, textos e 
documentos  
 
 Análise de 
quadros, gráficos 
e estatísticas  
 
Colaboração na 
atividade do “Dia 
da Europa”. 
 
  
 
 
  
Realização de 
trabalhos 
individuais e 
trabalhos a pares, 
com posterior 
correcção.  
 
 
Visita de estudo à 
Fundação 
Cupertino de 
Miranda  

Elaborar e aplicar 
inquéritos a serem 
utilizados pelos 
alunos relativos à 
poupança e os 
destinos que as 
pessoas lhe dão 
inseridos. Em 
seguida os 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 aulas de 90 

minutos 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          
                                                         

IPP IV                      Sílvia Soares                 4 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA

Perspetiva o 

financiamento 

externo como 

meio de 

disponibilização 

de recursos 

monetários para o 

investimento 

- Relacionar as funções do crédito com o 
crescimento da economia  
- Definir instituição financeira  
- Dar exemplos de outras instituições 
financeiras que concedem crédito: 
sociedades de locação financeira 
(leasing), sociedades factoring e 
sociedades de capital de risco  
- Reconhecer o mercado de títulos como 
uma fonte de financiamento externo 
directo  
- Distinguir as diversas proveniências do 
investimento realizado na economia 
portuguesa: interno (privado e público) e 
externo  
- Comparar a evolução do investimento 
português no estrangeiro com a evolução 
do investimento  
estrangeiro  em Portugal 

mesmos 
procedem ao 
tratamento desses 
dados. 

Debate de ideias 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS: 

No domínio cognitivo 
 
Compreende a perspectiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos sociais.  

Integra os fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais.  

Compreende conceitos económicos fundamentais, nomeadamente sobre a Moeda Comércio e o Financiamento da Atividade Económica.  

Utiliza corretamente a língua portuguesa e a terminologia económica para comunicar. 

Utiliza as tecnologias da informação e comunicação.  

  

No domínio dos comportamentos e atitudes 
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Desenvolve hábitos e métodos de estudo.  

Desenvolve competências no sentido de proporcionar um processo de aprendizagem autónomo e a criação do próprio conhecimento.  

Desenvolve o gosto pela pesquisa de informação em diferentes fontes.  

Analisa documentos de diversos tipos – textos, gráficos, notícias da imprensa e dados estatísticos.  

Elabora esquemas e sínteses de conteúdo de documentação analisada.  

Elabora trabalhos de grupo, realiza-os e avalia-os.  

Desenvolve o espírito crítico e a capacidade de discutir ideias.  

Desenvolve a capacidade de intervir de forma construtiva.  
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PLANO DE AULA 1 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                       ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                            

 

 

  

 

Objetivos Conteúdos Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo Métodos/ 
Estratégias 

Recursos Avaliação 

 
 
 
 
- Identificar os 

inconvenientes 

da troca direta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. A Moeda  

 

 

4.1.1.Evolução: 

da troca direta à 

troca indireta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toma 
consciência das 
dificuldades da 
troca direta  
 

 
-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

-Perguntas/ 

respostas sobre a 

moeda 

 

 

- Introdução à 

troca direta- 

Apresentação em 

Prezi 

 

5’ 

 

5’  

 

5’  

 

 

5’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 
 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

Exposição da 

informação e 

obtenção de 

feedback através 

de perguntas.  

 

 

 

 

 

 
Computador, 
vídeo-projetor e 
tela de projeção.  
 
Quadro e 
marcadores 
 
Apresentação 
em Prezi 
  
 
Cartões -  
Atividade n.º 1 -
Troca Direta 
 
 
 

 
Avaliação  

Diagnóstica: 

Questões orais 

sobre a Moeda  

 

Avaliação 

formativa:  

 Observação da 

motivação, 

empenho e 

participação ativa 

na:  

- questões orais; 

  -atividade n.º1;  

  -leitura e análise 

do textos. 

Aula n.º 111/112                                      24 Abril de 2014 

SUMÁRIO: A evolução da moeda - o sistema de troca direta e os seus inconvenientes. O aparecimento da moeda-mercadoria. 
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- Justificar o 

aparecimento da 

moeda com 

necessidades de 

crescimento da 

economia 

 

 

- Definir moeda 

 

- Distinguir entre 

troca direta e 

troca indireta 

 

 

- Caracterizar a 

moeda-mercadoria 

 
 
- Perceber os 
inconvenientes 
da moeda-
mercadoria 

 

 

 

 

 

4.1.2.Tipos: 

Moeda-

mercadoria 

 
 
 
 
 
 Reconhece a 
necessidade do 
aparecimento 
da moeda 
 
 
 Relaciona a 
troca direta e a 
troca indireta  
 
 
 
 
 
 
 
 Reflete sobre 
os 
inconvenientes 
da moeda-
mercadoria 

 

 

- Atividade n.º 1 - 

“Simulação da 

troca direta”  

 

 
- Apresentação 

das conclusões  

  

 

 

- Continuação da 

apresentação em 

Prezi- 

Inconvenientes da 

troca direta - 

Noção de moeda  

 - Troca indireta – 

Moeda-mercadoria 

 

 

-Leitura e análise  

dos textos n.º 1 e 

n.º 2 sobre a 

moeda-mercadoria  

 

- Apresentação 

das conclusões - 

inconvenientes da 

moeda-mercadoria 

 

- Síntese  

 

 

20’  

 

 

 

 
10´ 

  

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

5’ 

 

Atividade 

pedagógica 

prática- Simulação 

da troca direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e análise 

de  textos  

 
 

 
 
Fotocópias: 
Textos 1 e 2;  
 

 

Exercício de 

aplicação 

 
 
 

 Atitudes e 

comportamento 
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DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Perguntas/respostas sobre a Moeda (Avaliação diagnóstica). Ir escrevendo no quadro as respostas que os alunos consigam inferir.  

- Apresentação em Prezi com exposição sobre a matéria (O aparecimento da troca direta).  

- Atividade “Simulação da troca direta”- a realizar através de cartões com imagens impressas dos produtos excedentários na frente e no verso as indicações do 

produto em falta. Os alunos tentam efetuar trocas entre si, por ordem cada um indica o produto que precisa e se há alguém que precise do seu excedente. 

- Apresentam-se as conclusões da atividade: produtos que não conseguiram trocar e os motivos, trocas com valor variável, etc. 

- Continuação da apresentação em Prezi, expondo os inconvenientes da troca direta, a noção de moeda, a troca indirecta e a moeda-mercadoria. 

- Leitura e análise dos textos n.º 1 e n.º 2 sobre a moeda-mercadoria onde é pedido aos alunos para indicar os inconvenientes nele retratados. 

- Apresentação das conclusões relativamente à análise dos textos. 

- Síntese da aula (com perguntas aos alunos para verificar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos).  

 

 

QUESTÕES PARA A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ORAL 

- Como é que as pessoas obtinham o que precisavam antes da existência do dinheiro?  

- O que é a moeda? 

- Para que serve a moeda? 

- Como eram as primeiras moedas utilizadas? 
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 PLANO DE AULA 2 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                  ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica                                             90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

Objetivos Conteúdos Competências 
específicas 

Atividades 
(resumo) 

Tempo Métodos/ 
Estratégias 

Recursos Avaliação 

 
- Justificar a 

evolução da 

moeda com 

necessidades de 

crescimento da 

economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2.Tipos 

(moeda-

mercadoria, 

moeda metálica, 

moeda-papel, 

papel-moeda e 

moeda 

escritural)   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconhece 
as formas atuais 
de moeda 
utilizadas 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

- Visualização e 

análise do vídeo – 

A História do 

dinheiro – 

Geobeats - (2’17´´)  

 

 

 

 

 

 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

15’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

Visualização e 

análise de vídeo.  
 

 

 

 

 

 

 
Computador, 

vídeo-projetor e 

tela de projeção.  

 

 

 

 

 

Vídeo 

 

 

 

Guião do filme 

 

 

 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- análise do 

vídeo;  

 -atividade n.º 2; 

- exercício de 

aplicação  

  Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 113/114                                             28 de Abril de 2014 

SUMÁRIO: Da moeda-metálica à moeda escritural. As funções da moeda.  
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- Caracterizar a 

moeda metálica, 

a moeda em 

papel e a moeda 

escritural 

 

-Identificar as 

várias formas 

atuais de moeda 

 

 

 

 
-Explicar as 

funções da 

moeda. 

 

 

 

 

 

  

-Relacionar a 

evolução 

tecnológica com 

o processo de 

desmaterialização 

da moeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.Funções 

(meio de 

pagamento, 

medida de valor 

e reserva de 

valor) 

 

 

 4.1.4.As novas 

formas de 

pagamento- 

desmaterializaçã

o da moeda  

 

 
 Reflete sobre 

as novas formas 

de moeda como 

potenciadoras 

de 

desenvolvimento 

económico 

 

 

 

 

 

 

 Relaciona 

diversas 

situações com 

as funções da 

moeda 

 

 

 

- Apresentação em 

Prezi: Moeda-

metálica, Moeda 

em papel e Moeda 

escritural. 

 
- Atividade n.º 2- 

“Identifica a forma 

de moeda que te 

apresentam”  

 

- Apresentação 

das conclusões  

  

 

- Continuação da 

apresentação em 

Prezi- Funções da 

moeda 

 

-Exercício de 

aplicação  

 

- Apresentação 

das soluções 

 

- Síntese  

 

15´ 

  

 

 

 
 

15´ 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

10’ 

 

 

5’ 

 

  
5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realização e 

correcção de 

exercício de 

aplicação. 

 

 

 

Apresentação 

em Prezi 

 

 

 

Moedas de 

trocos, papel-

moeda e 

documentos 

representativos 

da moeda 

escritural -

cheque, talão de 

depósito, 

comprovativo de 

transferência 

bancária, cartão 

de débito, cartão 

de crédito. 

 

Fotocópias-

Exercício de 

aplicação e  

Prezi. 
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DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Visualização de vídeo (2’17’’) sobre a Evolução da moeda e distribuição de guião de análise para preenchimento pelos alunos ao longo do filme. 

- Apresentação em Prezi com exposição sobre a matéria – da moeda-metálica à moeda escritural.  

- Atividade n.º 2 “Identifica a forma da moeda que te apresentam” – apresenta-se aos alunos fisicamente moedas metálica, papel-moeda e documentos como 

cheque, talão de depósito, comprovativo de transferência bancária, cartão de débito, cartão de crédito, com intuito que estes os enquadrem na forma actual de 

moeda respetivamente moeda divisionária ou de trocos, papel-moeda e moeda escritural. 

- Apresentam-se as conclusões da atividade: indica-se a que forma de moeda a pertencem os elementos apresentados. 

- Continuação da apresentação em Prezi com a exposição das funções da moeda. 

- Exercício de aplicação para identificação das funções da moeda nas operações indicadas. 

- Apresentação das soluções do exercício proposto. 

- Síntese da aula (com perguntas aos alunos para verificar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos).  

 



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA  

(152 444) 

 PLANO DE AULA 3 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                     ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica               90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 
 

 

- Explica em que 

consiste o Euro 

 

 

  

-Inventaria 

vantagens e 

desvantagens da 

introdução do 

Euro 

 
. 

  

  

 

 4.1.2.Tipos 

(moeda-

mercadoria, 

moeda metálica, 

moeda-papel, 

papel-moeda e 

moeda 

escritural)   

 

 

 
 Reconhece 
as formas atuais 
de moeda 
utilizadas 
 
 Reflete sobre 

as novas formas 

de moeda como 

potenciadoras 

de 

desenvolvimento 

económico 

 

 Relaciona 

diversas 

situações com 

as funções da 

moeda 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

- Orientação do 

trabalho a 

desenvolver na 

aula  

 

 

- Pesquisa 

orientada no site 

do Banco Central 

Europeu e na 

restante internet. 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

15’  

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 
Método ativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

orientada na 

internet.  
 

 

 

 
Computadores 

com ligação à 

internet. 

 

 

 

Fotocópias 

Atividade n.º 3 

 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- pesquisa 

orientada; 

- construção do 

power point; 

- apresentação 

das conclusões. 

   

  Atitudes e 

comportamento 

 

Aula n.º 115/116                                             5 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: Realização de um power point pelos alunos para apresentar no Dia da Europa sobre as moedas de cada país da zona euro. 
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- Construção da 

apresentação em 

power point – 

Atividade n.º 3 

 

 

 

 

- Apresentação 

das conclusões  

  

 

-Envio da 

apresentação para 

o email da 

professora.  

 
 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 
Realização de 

apresentação em 

power point.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Orientação do trabalho a desenvolver através da explicação do site a que devem essencialmente recorrer e dos elementos a constar no power point.  

- Pesquisa a realizar pelos alunos. 

- Construção do power point com base nos elementos retirados da internet. 

- Apresentação das conclusões dos alunos à professora. 

- Envio da apresentação dos alunos por email para a professora.  



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 PLANO DE AULA 4 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

Compreender os 

fatores que 

influenciam o 

preço  

- Define preço de 

um bem.  

- Indica os fatores 

que influenciam a 

formação dos 

preços.  

- Relaciona o 

custo de produção 

de um bem com o 

seu preço.  

Analisar o 

fenómeno da 

inflação 

- Define inflação.  

 4.2. Preço  

4.2.1.Noção  

4.2.2.Fatores que 

influenciam a sua 

formação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Inflação  

4.3.1.Noção  

 

4.3.3.Consequênci

 
Reconhece os 
fatores que 
influenciam a 
formação do 
preço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 

instrumentos 

económicos para 

interpretar a 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

- Apresentação em 

power point do 

tema do preço. 

 

 

- Visualização e 

análise do vídeo – 

vídeo “A 

estabilidade de 

preços é 

importante 

porquê?”  - (8’17´´)  

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

20’ 

 

 

 

 

30’  

 

 

 

 

 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

Visualização e 

análise de vídeo.  

 
Realização e 

correcção de 

exercício de 

aplicação. 

 

 

 
Computador, 

vídeo-projetor e 

tela de projeção.  

 

 

Vídeo 

 

Guião do filme 

 

Apresentações 

em power point. 

 

 

Fotocópias-

Guião do filme e 

apresentações 

em power point 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- análise do 

vídeo;  

 - Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 117/118                                             8 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: O preço. Visualização de um vídeo “A estabilidade de preços é importante porquê?”  
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 - Relacionar a 

inflação com o 

valor da moeda.  

- Relacionar a 

inflação com o 

poder de  

compra.  

 

as da inflação no 

valor da moeda e 

no poder de 

compra  

 

 

realidade 

económica no 

que se refere à 

inflação e a 

investimentos e 

a sua evolução 

em Portugal e na 

Europa 

Reflete sobre a 

inflação como 

determinante  

no 

desenvolvimento 

económico 

 Relaciona 

diversas 

situações com a 

inflação. 

 

 

 

- Apresentação em 

power point : 

inflação, relação 

entre inflação e 

poder de compra, 

consequências da 

inflação.  

 

 

- Síntese  

 

20´ 

  

 

 

 
 

 

 

 

5´ 

 

 

 

e  

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Apresentação em power point do tema do preço. 

- Visualização de vídeo (8’17’’) sobre a Inflação e de guião de análise para preenchimento pelos alunos ao longo do filme. 

- Correção das questões do guião do filme. 
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 - Apresentação em power point com exposição sobre a matéria – noção de inflação, relação entre inflação e poder de compra, consequências da inflação. 

- Síntese da aula (com perguntas aos alunos para verificar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos).  

 



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 PLANO DE AULA 5 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

Analisar o 

fenómeno da 

inflação 

- Define inflação.  

- Relacionar a 

inflação com o 

valor da moeda.  

- Relacionar a 

inflação com o 

poder de  

compra.  

 

  

4.3. Inflação  

4.3.1.Noção  

 

4.3.2.Formas de 

cálculo (homóloga 

e média)  

 

4.3.3.Consequênci

as da inflação no 

valor da moeda e 

no poder de 

compra  

 

 

 
 
 
Utiliza 

instrumentos 

económicos para 

interpretar a 

realidade 

económica no 

que se refere à 

inflação e a 

investimentos e 

a sua evolução 

em Portugal e na 

Europa 

Reflete sobre a 

inflação como 

determinante  

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

- Apresentação em 

power point -   

O IPC e a taxa de 

inflação. 

 

 

- Exercício de 

aplicação (cálculo 

do IPC e da taxa 

de inflação) . 

 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

10’ 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

Visualização e 

análise de vídeo.  

 
Realização e 

correcção de 

exercício de 

aplicação. 

 

 

 
Computador, 

vídeo-projetor e 

tela de projeção.  

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- 

Apresentações 

em power point 

e ficha formativa. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- exercício de 

aplicação, 

- ficha formativa.  

 - Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 119/120                                             12 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: A inflação. Resolução de uma ficha de trabalho 
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 no 

desenvolvimento 

económico 

 Relaciona 

diversas 

situações com a 

inflação. 

- continuação da 

apresentação em 

power point: a taxa 

de inflação 

homóloga e a a 

taxa média de 

inflação e as 

causas da 

inflação. 

 

- Resolução de 

uma ficha 

formativa. 

 

- Correção da ficha 

formativa. 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30´ 

 

 

 

15 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Apresentação em power point: Noção e formas de cálculo do IPC e da taxa de inflação. 

- Resolução de um exercício de aplicação – IPC e taxa de inflação.  

- Visualização de vídeo (8’17’’) sobre a Inflação e de guião de análise para preenchimento pelos alunos ao longo do filme. 

- Continuação da apresentação em power point – taxa de  inflação homóloga e a taxa média de inflação e as causas da inflação. 

- Resolução de uma ficha formativa sobre a inflação. 



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 PLANO DE AULA 6 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 

IV. Analisar os 

destinos da 

poupança e a sua 

importância para 

o financiamento 

da atividade 

económica 

- Definir poupança  

- Identificar os 

destinos da 

poupança  

- Entesouramento, 

depósitos e 

investimento 

 

 

  

 
4.4.Poupança  

4.4.1.Noção  

4.4.2.Destinos 

(entesouramento, 

depósitos e 

investimento)  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

- Correcão da ficha 

aula anterior.  

 

- Apresentação em 

powerpoint da 

noção de 

poupança.  

 

- Visualização e a 

análise de uma 

reportagem 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

10´ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

10´ 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualização e 

análise da 

reportagem.  

 

 

 

 
Computador, 

vídeo-projetor e 

tela de projeção.  

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- 

Apresentações 

em power point. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- exercício de 

aplicação 

 

  

 Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 121/122                                             15 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: Correção da ficha formativa sobre a inflação. A poupança: noção e os destinos da poupança. 
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 jornalística sobre o 

Dia da poupança 

(3´3´´) 
http://www.rtp.pt/n

oticias/index.php?

article=494567&tm

=6&layout=122&vi

sual=61 

 

 

- Demonstração da 

pesquisa site do 

Portal da 

Juventude. 

http://microsites.ju

ventude.gov.pt/Por

tal/e-

gerir/DiaPoupanca

/ 

 

 

- Resolução de 

exercício de 

aplicação – cálculo 

do valor da 

poupança 

 

 - Continuação da 

apresentação em 

power point sobre 

a poupança: 

destinos da 

poupança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

  

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realização e 

correcção de 

exercício de 

aplicação. 

 

 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/


                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 - Resolução de 

uma ficha 

formativa – 

Poupança e 

destinos da 

poupança. 

 

- Correção da ficha 

formativa. 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Correção da ficha formativa n.º 1. 

- Apresentação em power point: Noção de poupança. 

- Visualização e análise de uma reportagem jornalística (3´3´´) relacionada com o Dia da poupança. 

(http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61) 

 - Demonstração da pesquisa site do Portal da Juventude ( http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/) 

- Resolução de exercício de aplicação – cálculo do valor da poupança 

 - Continuação da apresentação em power point sobre a poupança: destinos da poupança. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=494567&tm=6&layout=122&visual=61
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e-gerir/DiaPoupanca/


                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 PLANO DE AULA 7 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 

 

V -Investimento 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.5.Investimento  

4.5.1.Noção  

4.5.2.Funções 

(substituição, 

inovação e 

aumento da 

capacidade 

produtiva)  

4.5.3.Tipos 

(material, imaterial 

e financeiro)  

4.5.4. Importância 

do investimento 

em inovação 

tecnológica e I&D 

 
 
 

 

Avalia  as 

formas de 

investimento 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

 

-Apresentação em 

power point -  

investimento: 

noção e  

componentes  

 

- Exercício de 

aplicação – cálculo 

investimento 

global. 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Visualização e 

análise da 

reportagem.  

 
Realização e 

correcção de 

exercício de 

aplicação. 

 
Computador, 

videoprojector e 

tela de projeção.  

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- 

Apresentações 

em power point 

e ficha formativa. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- exercício de 

aplicação  

 

 Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 123/124                                             19 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: O investimento: noção e tipos. 

Correção da ficha formativa sobre a inflação. A poupança: noção e os destinos da poupança. 
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 na atividade 

económica  

 

 
 

 

 

 

- Continuação da 

apresentação: 

investimento 

público e privado, 

tipos de 

investimento. 

 

- Exercício de 

aplicação – 

classificar o tipo de 

investimento. 

 

- Continuação da 

apresentação: 

funções do 

investimento, 

investimento em 

Portugal, 

investimento em 

inovação 

tecnológica  e I&D. 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

10’  

 

 

 

  

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Apresentação em power point: Investimento. 

- Resolução de exercícios. 



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 
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 PLANO DE AULA 8 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 

IV. Analisar os 

destinos da 

poupança e a sua 

importância para 

o financiamento 

da atividade 

económica 

- Definir poupança  

- Identificar os 

destinos da 

poupança  

– Entesouramento, 

depósitos e 

investimento 

 

 

 

  

 
4.4.Poupança  

4.4.1.Noção  

4.4.2.Destinos 

(entesouramento, 

depósitos e 

investimento)  

 

 

 

4.5.Investimento  

4.5.1.Noção  

4.5.2.Funções 

(substituição, 

inovação e 

aumento da 

capacidade 

 
 
 

 

 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

- Explicação do 

funcionamento do 

site do PORDATA. 

  

- Distribuição da 

ficha de trabalho 

de pesquisa. 

 

- Resolução da 

ficha de trabalho 

com recurso à 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

10´ 

 

 

10´ 

 

 

 

55´ 

 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

 

 
Computador 

com recurso á 

internet. 

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- ficha 

formativa. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

-ficha de 

trabalho.  

 

  

 Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 125/126                                             22 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: Pesquisa no site da PORDATA  para  resolução de uma ficha de trabalho - a poupança, investimento e inovação tecnológica. 

Correção da ficha formativa sobre a inflação. A poupança: noção e os destinos da poupança. 
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produtiva)  

4.5.3.Tipos 

(material, imaterial 

e financeiro)  

4.5.4. Importância 

do investimento 

em inovação 

tecnológica e I&D 

na atividade 

económica  

 

 
 

 

 

pesquisa no site 

da PORDATA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Explicação da forma de pesquisa no site Pordata. 

- Pesquisa orientada 

- Resolução da ficha 
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 PLANO DE AULA 9 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 

IV. Analisar os 

destinos da 

poupança e a sua 

importância para 

o financiamento 

da atividade 

económica 

- Definir poupança  

- Identificar os 

destinos da 

poupança  

– Entesouramento, 

depósitos e 

investimento 

 

 

 

  

 
4.4.Poupança  

4.4.1.Noção  

4.4.2.Destinos 

(entesouramento, 

depósitos e 

investimento)  

 

 

 

4.5.Investimento  

4.5.1.Noção  

4.5.2.Funções 

(substituição, 

inovação e 

aumento da 

capacidade 

 
 
 

 

 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

  

 

- Resolução da 

ficha de trabalho 

com recurso à 

pesquisa no site 

da PORDATA. 

 

 

 

  

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

 

75’ 

 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

 

 
Computador 

com recurso á 

internet. 

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- ficha 

formativa. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

-ficha de 

trabalho.  

 

  

 Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 125/126                                             26 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: Ficha de trabalho - a poupança, investimento e inovação tecnológica. 

Correção da ficha formativa sobre a inflação. A poupança: noção e os destinos da poupança. 
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produtiva)  

4.5.3.Tipos 

(material, imaterial 

e financeiro)  

4.5.4. Importância 

do investimento 

em inovação 

tecnológica e I&D 

na atividade 

económica  

 

 
 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Resolução da ficha 



                                                                                                                 
 

IPP IV                                                                                                                                                                                                                                                     Sílvia Soares 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 PLANO DE AULA 10 

 

CURSO: Profissional de Técnico de Comércio                                                                                   ANO: 10.º    TURMA: K                                                                                                                        

DISCIPLINA: Economia                         MÓDULO: 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica         90 minutos 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 Objetivos  Conteúdos  Competências 
específicas  

Atividades  
(resumo)  

Tempo  Métodos/ 
Estratégias  

Recursos  Avaliação  

 
V. Avaliar o 

financiamento da 

atividade 

económica – 

autofinanciament

o e financiamento 

externo 

-Distinguir 

financiamento 

interno de 

financiamento 

externo  

- Indicar as 

diferentes formas 

de financiamento 

externo – indirecto 

e directo  

- Reconhecer o 

crédito bancário 

 4.6. O 

Financiamento da 

Atividade 

Económica  

4.6.1.Formas: 

autofinanciamento 

(capacidade de 

financiamento) e 

financiamento 

externo 

(necessidade de 

financiamento).  

4.6.2.Financiament

o externo – direto 

e indireto 

 

 

 

 

 
 
 

 

Avalia as 

melhores 

formas de 

financiamento. 

 

-Entrada 

 

- Sumário  

 

-Registo de 

presenças 

 

 

- Apresentação em 

power point: 

capacidade e 

necessidade de 

financiamento, 

financiamento 

interno e externo 

(direto e indireto). 

 

- Resolução de um 

exercício de 

 
5’ 

 

5’  

 

 

5’  

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 
Métodos 

expositivo, 

interrogativo  

e ativo.  

 

 

 

 

 

 

 
Computador, 

videoprojector e 

tela de projeção.  

 

Calculadoras. 

 

Apresentação 

em power point. 

 

 

Fotocópias- 

Apresentações 

em power point 

e ficha formativa. 

 

 
Avaliação 

formativa:  

 Observação 

da motivação, 

empenho e 

participação 

ativa na:  

- questões orais 

- exercício de 

aplicação, 

- ficha formativa.  

 - Atitudes e 

comportamento 

 

 

Aula n.º 129/130                                             29 de Maio de 2014 

SUMÁRIO: O financiamento da atividade económica. Resolução de uma ficha de trabalho. 

Correção da ficha formativa sobre a inflação. A poupança: noção e os destinos da poupança. 
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 como uma forma 

de financiamento 

externo indirecto  

-Definir crédito  

- Definir taxa de 

juro  

- Indicar as 

principais funções 

desempenhadas 

pelos Bancos  

- Identificar as 

diferentes formas 

de crédito  

- Indicar as 

funções do crédito  

- Relacionar o 

crédito com a 

criação de moeda  

 

 

 

 

 

aplicação. 

 

- Correção do 

exercício proposto. 

 

- Continuação da 

apresentação: 

crédito, taxa de 

juro. 

 

- Exercício de 

aplicação. 

 

 

- Correção do 

exercício proposto. 

 

 

  

- Síntese da 

matéria dada. 

  

 

 

10´ 

 

 

15´ 

 

 

 

10´ 

 

 

5’ 

 

 

 

5’ 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Entrada 

- Sumário  

- Registo de presenças 

- Apresentação em power point: Financiamento. 

- Apresentação (continuação) 

- Ficha de trabalho. 
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 - Correção da ficha. 

- Revisão. 



Trigo Tabaco Lã 

Gado Peixes Sal Sal 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AtyAHZ0oVANK6M&tbnid=OEzHPrvRh6rCCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://umaovelhanoquintal.blogspot.com/2011/08/materia-prima.html&ei=qidDU7rdHuiL0AWT74HACQ&psig=AFQjCNFeJF_51EeQ2Q7IQdv6g8x9fRJiVA&ust=1396996157871466
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=J1JKo7PayhYVPM&tbnid=OLnLLTcwSSGMhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infoescola.com/pecuaria/gado-holandes/&ei=FSlDU6i0KOjZ0QWq9oD4Cw&psig=AFQjCNHdbeVYf5BV7ZjkmOBaAyT4Ajs3cQ&ust=1396996731337307
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DccJPTTZQopzqM&tbnid=Xi5M1Fou8Mm5HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dicasdotimoneiro.com.br/peixe-fresco-na-semana-santa/&ei=sCtDU8XEDsib0AWt54DoCg&psig=AFQjCNGNQWhnpIghDIK0Iy4P-9qjG_UV7w&ust=1396997109106596
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=J1JKo7PayhYVPM&tbnid=OLnLLTcwSSGMhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infoescola.com/pecuaria/gado-holandes/&ei=FSlDU6i0KOjZ0QWq9oD4Cw&psig=AFQjCNHdbeVYf5BV7ZjkmOBaAyT4Ajs3cQ&ust=1396996731337307


Sal 

Trigo Trigo Gado 

Lã Lã Lã 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=J1JKo7PayhYVPM&tbnid=OLnLLTcwSSGMhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infoescola.com/pecuaria/gado-holandes/&ei=FSlDU6i0KOjZ0QWq9oD4Cw&psig=AFQjCNHdbeVYf5BV7ZjkmOBaAyT4Ajs3cQ&ust=1396996731337307


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Precisas de trigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tens em excesso 1 cabeça de 

gado.           

                                                                                                                                                                                                                                     

Precisas de trigo.                                                         

Tens em excesso 1 cabeça de 

gado.                         

                                                                                                                                                                                                                                     

Precisas de gado.                                                         

Tens em excesso 1 saco de trigo.                        

Precisas de gado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tens em excesso meio saco de 

trigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Precisas de peles de animais.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tens em excesso 1 saco de lã.                           

Precisas de peixe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tens em excesso 1 saco de lã.                                                                                                                                                          



Precisas de peixe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tens em excesso 1 saco de 

tabaco.                                          

Precisas de tabaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tens 1 cesto de peixe em excesso.                                                     

Precisas de lã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tens em excesso 1 saco de sal.                                                      

                                                  

Precisas de sal.                                                                                                                                                                                                                                                   

Tens em excesso 1 saco de lã.                                                                                                       

                                                  

Precisas de trigo.                                                                                                                                                                                                                                                    

Tens em excesso 1 saco de lã.                                                                                                       

                                                  

Precisas de lã.                                                                                                                                                                                                                                                            

Tens em excesso 1 saco de trigo.                                                                                                        



http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AtyAHZ0oVANK6M&tbnid=OEzHPrvRh6rCCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://umaovelhanoquintal.blogspot.com/2011/08/materia-prima.html&ei=qidDU7rdHuiL0AWT74HACQ&psig=AFQjCNFeJF_51EeQ2Q7IQdv6g8x9fRJiVA&ust=1396996157871466
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1.  Lê os seguintes textos: 

Texto n.º 1  

Ao longo do tempo, muitos bens foram usados como moeda. Algumas sociedades usavam 

bens que cumpriam alguma função social ou religiosa: grandes pedras esculpidas, adornos 

de penas, etc. Mas, com grande problema na sua aceitabilidade, a ideia original era usar um 

bem que fosse considerado útil por toda a gente, para garantir que ele era sempre aceite. 

Assim, vacas, vinho, cerveja, cigarros, foram utilizadas como moeda. 

O problema em usar um bem muito útil como moeda estava em que, exactamente porque 

esse bem era útil, tinha outros usos para além das trocas. Por isso, às vezes, havia falta de 

moeda para as trocas porque tinha sido usado. Por exemplo, o vinho ia-se gastando ao longo 

do ano e por esse motivo, no Verão, antes das vindimas, o pouco vinho que havia não 

chegava para beber, quanto mais para trocar. Uma pessoa podia «beber» ou «fumar» a 

riqueza da família ou então, no caso das vacas, podia a fortuna de uma pessoa fugir… 

 

Neves, C., Introdução à Economia (adaptado) 

 

Texto n.º 2 

Na primeira fase da evolução histórica, cedo se revelaram alguns defeitos nos bens 

escolhidos como moeda. Por exemplo, o bem não era divisível em partes ou subunidades e 

não tinha valor uniforme (o gado, por exemplo perdia peso com o transporte). O uso de 

conchas, dentes de animais e pedaços de marfim, por exemplo, respondia melhor a estas 

preocupações, se bem que outras razões, de natureza religiosa até, explicassem também a 

sua escolha. 

 Marques, Walter, Moeda e Instituições Financeiras (adaptado) 

 

 

1.1. Apresenta, com base nos textos os inconvenientes da moeda-mercadoria. 

 

TROCA INDIRETA 
MOEDA-MERCADORIA 
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“A História do Dinheiro” 

Vídeo acessível em: http://www.dailymotion.com/video/xpnn7x_history-of-money_travel  

Nome -  ______________________________________________________________________ N.º ___ 
  

 

 

1. Qual foi a primeira moeda-mercadoria a aparecer? 

 

 

2. De que materiais preciosos eram feitas as primeiras 

moedas em metal? 

 

 

3. Qual a moeda-mercadoria usada pelo Império Inca? 

E pelos nativos americanos? 

 

 

4. Que tipos de moeda-papel (notas de banco) eram utilizados no século XVII, período em 

que este tipo de moeda se tornou mais significativa? 

 

 

5. Quando é que surgiu o padrão-ouro? Quando é que padrão-ouro se tornou obsoleto? 

 

 

6. Indica outro tipo de moeda indicado no filme. 

 

GUIÃO DO VÍDEO 

http://www.dailymotion.com/video/xpnn7x_history-of-money_travel
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Objetivo: Levar os alunos a contactar com as formas atuais de moeda 

 

 

Inicialmente distribuem-se os alunos em grupos de dois. Posteriormente entrega-se 

a cada grupo um tipo de moeda existente na atualidade e solicita-se que identifiquem a 

forma da moeda. 

 

Cada par apresenta as suas conclusões perante a turma. 

 

 

 

Nota: Os documentos a apresentar são reais: notas, moeda metálica, aviso de 

transferência bancária, cheque, cartão de débito, cartão de crédito. 

ATIVIDADE  N.º 2 
 

FORMAS ATUAIS DE MOEDA 
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Nome -   ______________________________________________________________________ N.º ___ 
  

 

 

1. Indica no quadro seguinte, assinalando-o com uma cruz (X), qual a forma de moeda 

utilizada: 

 

 

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO N.º 1 

FORMAS ATUAIS DA MOEDA 

        

                               Formas da Moeda 

 

Operações 

Formas Atuais de Moeda 

Moeda Corrente Moeda  

Escritural 
Moeda 

divisionária ou 

de trocos 

Moeda de 

papel 

Compra de uma revista por                           

3,50€ - pagamento com 1 moeda de 2€, 

1 moeda de 1 € e 1 moeda 0,50€ 

   

Compra de um casaco com o preço 

marcado de 90€ - pagamento com 

cheque 

   

Depósito de 1 000€ - 2 notas de 500€    

Compra de computador de                          

1600€ - pagamento com cartão de 

crédito 
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1. Acede ao site do Banco Central Europeu e pesquisa o diverso material informativo sobre 

as notas e moedas do euro (https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pt.html) 

2. Constrói um power point com vista à apresentação no Dia da Europa do qual conste: 

- O nome do país 

- A bandeira  

- Dados significativos relativamente ao país. 

- As faces das várias moedas do euro nesse país. 

 

ATIVIDADE AULA 3 

FACES NACIONAIS DA MOEDA DO EURO 



Economia
Módulo 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica

Preço

Professora: Sílvia Soares

Qualificar é crescer

Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                               2013/2014

Agrupamento de Escolas António Sérgio vila nova de gaia
(152 444)



O Preço

O preço de um bem ou de um serviço é a quantidade

de moeda que é necessário despender para o obter.



Valor de troca e 
valor de uso

O valor de uso de um bem corresponde ao 
conjunto de características próprias desse bem e 
que conduz à sua escolha, dependendo de outros 
factores subjectivos, que variam de acordo com o 

contexto social em que a escolha se efectua.

O valor de troca exprime‐se por uma relação de 
troca que, relativamente a cada bem, expressa a 

quantidade de outros bens que lhe são 
equivalentes.



Fatores que influenciam a     
formação dos preços

Custos de produção

Custos do fator trabalho

Preço de outros bens

Intervenção do Estado

Imagem de marca do bem

Número de compradores e vendedores



Fatores que influenciam a     formação 
dos preços

Custos de produção

• O custo de produção engloba, entre outros, o preço que as
empresas produtoras pagam pelas matérias‐primas que
adquirem e os salários devidos aos trabalhadores. Cada unidade
tem um preço de custo.

• O produtor define um preço de venda, ao qual está associado
uma margem de lucro (margem de lucro = preço de venda –
preço de custo)

• O custo de produção influencia o preço na medida em que o
produtor para ter lucro tem de vender o bem a um preço
superior ao seu custo.
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“A Estabilidade de preços é importante porquê?” 

Vídeo acessível em: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/html/index.pt.html  

Nome -  ______________________________________________________________________ N.º ___ 
  

 

 

1. O que é que acontece aos preços se começar a existir 

demasiado dinheiro para a mesma quantidade de 

produtos? E ao dinheiro? 

 

 

 

2. Quem controla a inflação?  

 

 

3. Como definiria o termo “inflação”?  

 

 

 

4. Como é que se controlam os preços através das taxas de juro? 

 

 

 

5. O que significa “deflação”? 

 

GUIÃO DO VÍDEO 
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Inflação ‐ Conceito

« … é a subida do nível médio do preço dos bens e dos serviços. »



Inflação e 
poder de compra

Aumento do 
preço do bem

Menor 
Capacidade de 
adquirir bens e 

serviços

Deterioração do 
poder de compra

Depreciação do valor da moeda



● Depreciação do valor da moeda - a moeda perde

valor aquisitivo.

Exemplo: No ano passado 50 euros davam para
comprar uma camisola. Este ano, os mesmos 50 euros
já não são suficientes para adquirir uma camisola.

● Deterioração do poder de compra - o aumento 

dos preços não é compensado pelo aumento do 

rendimento.

Consequências da inflação 



Índice dos preços no 
consumidor

Cabaz de bens e serviços –
constituído pelas 
quantidades de cada bem 
que cada família consome 
durante um ano e o 
respetivo peso que ocupam 
nas despesas familiares  
(determinado  através de 
inquéritos realizados junto 
de uma amostra significativa 
de famílias das várias regiões 
do país)

Índice dos Preços no consumidor é uma
das medidas da inflação

IPC ano b/ ano a  =   preço do cabaz no ano b     x   100
preço do cabaz no ano a  



Exemplo

IPC ano 2014/ 2013  =          1 000     x   100   = 133,3 
750  

‐ O que se comprava em 
2013 por  1 euro compra‐se 
em 2014 por  1,33 euros
‐Os preços aumentaram 
33,3% 

Índice dos Preços no consumidor é uma das medidas da 
inflação

Preço do cabaz em 2013 = 750 euros

Preço do cabaz em 2014 = 1 000 euros



Cálculo da taxa de inflação

A taxa de inflação é de  33,3% 

Taxa de inflação =   IPC – 100 

Exemplo anterior

IPC = 133,3

Taxa de inflação = 133,3 – 100 = 33,3%



1. Considere os seguintes valores referentes a uma 
dada economia.

1.1. Calcule o IPC em 2014.

1.2. Interprete o valor obtido na questão anterior.

1.3. Determine a taxa de inflação em 2014, a partir 
do IPC.

Anos Valor do cabaz
(unidades monetárias)

2014 350

2013 250



1.1. IPC =  350 x  100 = 140
20

1.2. O valor 140 significa que o que se comprava em 
2013 com 1 euro se compra em 2014 por 1,40 
euros.

1.3. Taxa de inflacção em 2014 = IPC – 100 = 140 –
100 = 40 %

O cabaz custa mais 40 % em 2014 do que em 2013.



Taxa de inflação homóloga 

Compara a variação dos preços de um determinado mês 
com a variação dos preços verificada no mesmo mês do 
ano anterior.

Fonte: INE, maio 2013

Março 2011 Março 2012 Março 2013

4,0% 3,1% 0,5%



Taxa média de inflação 
2010 2011 2012

1,40 % 3,65 % 2,77 %

● Média das doze taxas do ano.

● Expressa a tendência da evolução dos preços.

INE, maio 2013



Causas da inflação 
● Excesso de procura

Procura  superior à oferta de bens  → aumentam os preços
para equilibrar a procura  à oferta.



●Subida dos custos de produção

Aumento dos   preços do petróleo, das matérias-primas, dos cereais, 
etc. → subida dos custos de produção → as empresas para manterem a 
taxa de lucro fazem subir os preços de venda dos produtos.



●Subida dos salários

● Mais moeda em circulação       aumento da procura.
Maior procura de bens relativamente à oferta      aumento 
dos preços   

● Subida dos custos de produção aumento dos preços .
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1. Quando num determinado período ocorre inflação num país as suas principais causas 

residem no excesso de procura e no aumento dos custos de produção. Ocorrendo inflação a 

moeda perde valor aquisitivo. 

 

1.1. Apresenta uma noção de inflação. 

 

 

1.2. Explica as causas da inflação referidas no texto. 

 

 

1.3. Relaciona inflação e perda do valor aquisitivo da moeda. 

 

 

2. A inflação tem consequências económicas e sociais. Seleciona as afirmações 

verdadeiras: 

A. Quando se verifica inflação a moeda adquire maior valor. 

B. Numa situação de inflação verifica-se sempre uma diminuição do poder de compra. 

C. As pessoas com rendimentos fixos diminuem o seu poder de compra quando se 

verifica uma subida geral de preços. 

D. Para manter o poder de compra o aumento dos salários tem de acompanhar o 

aumento dos preços. 

 

 

3. O índice de preços no consumidor registado em 2011, em Portugal, situou-se nos 103,6. 

Interpreta o valor do IPC em 2011. 

 

FICHA FORMATIVA N.º 1 
INFLAÇÃO  

Nome -   ______________________________________________________________________ N.º ___ 
  

 



 

4. Considera os seguintes valores referentes a uma dada economia. 

Anos Valor do cabaz 
(unidades monetárias) 

2014 350 

2013 250 

 

4.1. Calcula o IPC em 2014. 

 

 

4.2.  Interpreta o valor obtido na questão anterior. 

 

 

4.3.  Determina a taxa de inflação em 2014, a partir do IPC. 

 

 

 

5. De acordo com o INE, no ano de 2011, o IPC registou uma taxa de variação média de 

3,7% (1,4% no ano anterior) em Portugal. No entanto, no mês de Dezembro de 2011, o 

IPC registou uma variação homóloga de 3,6% (4,0% em Novembro). 

 

5.1. Distinga taxa de variação média da inflação de taxa de variação homóloga. 

 

 

 

5.2. Descreve o comportamento da inflação (com base nas taxas) em Portugal no período 

considerado. 
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Atividade económica

« Conjunto de procedimentos ou atuações tendo por

finalidade a obtenção de bens e serviços necessários à

satisfação das necessidades dos indivíduos »



PRODUÇÃO

REPARTIÇÃO DOS 
RENDIMENTOS

CONSUMO E 
POUPANÇA

DISTRIBUIÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS 
RENDIMENTOS

… É O CONJUNTO 

DAS ATIVIDADES 

DE PRODUÇÃO, 

DISTRIBUIÇÃO, 

REPARTICÃO DE 

RENDIMENTOS E 

SUA UTILIZAÇÃO 

EM CONSUMO  E 

POUPANÇA.

Salários, 
rendas, 
juros, 
lucros



Rendimento reparte‐se:

• Consumo 
• Poupança

R = C + P

R = Rendimento
C = Consumo
P = Poupança



Poupança

…é a parte do rendimento não 
gasta, no imediato, no 

consumo. 

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/e‐
gerir/DiaPoupanca/

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=
494567&tm=6&layout=122&visual=61

Portal da 
Juventude

Reportagem 
Jornalística –

Dia da 
Poupança



Sintetizando

As famílias utilizam parte significativa do rendimento 

disponível nas despesas de consumo de forma a 

satisfazer as suas necessidades. A parte restante, 

ou seja, não gasta em consumo imediato constitui a 

poupança. A preocupação com o futuro, o receio do 

desemprego e a saúde e a velhice constituem 

fatores que incentivam as famílias a poupar.



Exercício

1. Indica o valor da poupança constituída pela família 
Silva, sabendo que o seu rendimento é de € 1 600,00 e 

o montante gasto em consumo foi de € 1 350,00.



Destinos da poupança

‐ Entesouramento
Conservação de valores monetários ou ouro 

‐ Aplicações financeiras
Ex: depósitos a prazo, títulos de investimento

‐ Investimento
Aplicar a poupança à atividade produtiva.



O investimento e a sua importância 
para a economia dos países



O investimento – noção e componentes

● Aplicação da poupança em  bens de produção.
Componentes:
- Formação Bruta de Capital Fixo – investimento em bens de equipamento

- Variação de Existências – investimento em matérias-primas



Investimento Global = Formação Bruta de Capital Fixo + Variação de Existências (VE)

Investimento global



1. Considera  o valor relativos aos investimentos no nosso país.

1.1.Determina o valor do investimento nos anos indicados.

Exercício

Milhões de euros 2010 2011

FBCF 34 124 30 884

VE ‐285 ‐1 082



• Investimento:
• 2010 – 33 839 milhões de euros
• 2011 – 29 802 milhões de euros



● Investimento privado – da iniciativa das empresas privadas

● Investimento público – da responsabilidade do Estado ou 
Administração Pública

● Dados
Investimento total em Portugal, 2011 – 30 mil milhões de euros
Investimento privado – 26 mil milhões de euros
Investimento público – 4 mil milhões de euros

Fonte: INE, maio 2013

Investimento privado e público



Tipos de investimento
Investimento 

material
Investimento 

imaterial  
Investimento 

financeiro



Exercício
Classifica os seguintes tipos de investimento:
‐ Construção de um armazém
‐ Concessão de bolsas aos investigadores 
universitários

‐ Aquisição de ações de uma empresa na Bolsa
‐ Curso de atualização de conhecimentos para os 
empregados

‐ Construção de um aeroporto
‐ Compra de algodão para uma fábrica de tecidos.



Exercício

‐ Construção de um armazém
‐ Concessão de bolsas aos 
investigadores universitários

‐ Aquisição de ações de uma empresa 
na Bolsa

‐ Curso de atualização de 
conhecimentos para os empregados

‐ Construção de um aeroporto
‐ Compra de algodão para uma 
fábrica de tecidos.

investimento material

investimento imaterial

investimento financeiro

investimento imaterial

investimento material

investimento material



● Reposição do capital – substituir o capital gasto na 
produção ou o capital envelhecido

● Formação de capital – aquisição de novos 
equipamentos ou desenvolvimento de novas 
tecnologias.

Funções do investimento



● Reposição do capital – manutenção da 
capacidade produtiva da economia

● Formação de capital – aumento da 
capacidade produtiva da economia

Funções do investimento



Importância do investimento

Aumento do capital técnico

Maiores possibilidades de produção

Maior produtividade e competitividade

Crescimento da economia

Prosperidade e bem-estar



O investimento em Portugal

Fonte: INE-BP, PORDATA

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Público

Privado



QUESTÃO:

CRESCIMENTO DE ECONOMIA E 
INVESTIMENTO – QUE RELAÇÃO?

O investimento e a sua importância para a 
economia dos países



Investimento do qual resultam:
‐ Novos produtos
‐ Novas tecnologias 
‐ Novos processos de produção

Investimento em inovação tecnológica



● Despesas em investigação científica 
● Despesas com formação

Novos produtos 

Inovações e investimento em I&D
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FICHA FORMATIVA N.º 2 

POUPANÇA E OS DESTINOS DA POUPANÇA 

 

 

 

1. Indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras e transforma as falsas em 

verdadeiras. 

A. A poupança corresponde à parte do rendimento não gasta em consumo. 

 

B. O rendimento de cada agente económico é repartido entre consumo e o investimento. 

 

C. A poupança representa a aplicação de recursos na produção. 

 

D. O entesouramento é um dos tipos de poupança. 

 

E.  O investimento representa a aplicação da poupança na aquisição de bens. 

 

F.   A expressão FBCF designa a formação líquida de capital fixo. 

 

G. A aquisição de matérias-primas e de equipamento por parte das empresas representa 

um investimento financeiro. 

 

 

2. O significado do termo poupança não é o mesmo para todos os indivíduos. Para alguns, 

poupança é sinónimo de depositar dinheiro no banco. 

                    Kotlikoff, Laurence J. Enciclopédia de Economia (adaptado) 

  

2.1. Dá uma noção de poupança. 

 

2.2. Refere as restantes formas de poupança, para além da mencionada no texto. 

 

 

Nome -   _____________________________________________________________________ N.º ___ 

 



 

3. O rendimento disponível tende a reflectir-se na poupança (ver quadro abaixo). O valor da 

taxa de poupança em 2011 mostra, no entanto, que a crise económica e a incerteza 

relativamente ao futuro levaram as famílias a ajustar o seu nível de consumo à descida 

do rendimento disponível. 

 

Rendimento disponível e taxa de poupança, em Portugal (taxa de variação real, em %) 

 2008 2009 2010 2011 

  Rendimento disponível 1,7 1,8 1,5 -4,5 

  Taxa de poupança (em % do rendimento disponível) 7,1 10,9 10,2 9,7 

 

3.1. Relaciona rendimento disponível, consumo e poupança. 

 

3.2. Explicita a influência do rendimento disponível ao nível da poupança, utilizando os 

valores fornecidos. 

 

 

3.3. Justifica, com base na informação fornecida, o valor da taxa de poupança em 2011. 
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FICHA  DE TRABALHO 

POUPANÇA, INVESTIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Com base na pesquisa no site do PORDATA responde às seguintes questões:  

 

Poupança 

O rendimento de cada agente económico é repartido entre consumo e a poupança. A parte 

do rendimento que não for gasta em consumo constitui a poupança. 

1. Analisa a evolução do rendimento disponível das famílias em particular de 2010 a 2013 

(em conjunto com os ordenados e salários). 

 

2. Analisa a evolução da poupança  das famílias, em particular de 2010 a 2013. 

 

 

3. Relacione a evolução da poupança e com a evolução do rendimento disponível, em 

particular de 2010 a 2013. 

 

4. O que conclui relativamente ao consumo de 2010 a 2013? 

 

Investimento 

O investimento é um dos tipos da aplicação da poupança. O investimento representa a 

aplicação da poupança na aquisição de bens de produção.  

Um dos componentes do investimento é a FBCF, que  designa a formação bruta de capital 

fixo (representa o investimento em bens de equipamento, como a construção de estradas ou 

aquisição de máquinas. 

 

1. Analisa a evolução da FBCF, em particular de 2010 a 2013. 

2. Indica se estes valores são ou não favoráveis ao crescimento da economia. 

 

Nome -   _____________________________________________________________________ N.º ___  

 



 

Inovação tecnológica 

 A inovação tecnológica é a criação de algo novo, um produto, um processo ou uma técnica 

de produção que se procura aplicar no processo produtivo para alcançar mais produtividade. 

As inovações tecnológicas são fruto de um trabalho de investigação, da Investigação & 

Desenvolvimento. 

 

1. Analisa a evolução das despesas em I & D por total de 2009 a 2011. 

2. Qual o setor onde se investiu mais em I & D no ano de 2012? 
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Necessidade de financiamento

Capacidade de Necessidade de

financiamento financiamento



Tipos de financiamento

Financiamento 
externo

Financiamento
interno



Financiamento externo

• Financiamento direto

• Financiamento indireto



Exercício
Considera a seguinte situação:

A empresa X pretende aumentar a sua produção, necessitando, para o

efeito, de um investimento calculado em 500 mil euros, dispondo a

empresa de recursos financeiros no montante de 200 mil euros.

1. A empresa X tem capacidade de financiamento? Justifica a

resposta.

2. Indica o valor do financiamento externo necessário.

3. O financiamento externo representa capital próprio ou capital

alheio? Justifica a resposta.



Crédito e taxa de juro

O crédito representa a
utilização de recursos de
terceiros por parte de
quem deles necessita,
mediante o pagamento de
juros e o compromisso do
reembolso futuro.



Crédito – financiamento externo e 
indireto

Representa a utilização de recursos de

terceiros, obtidos junto das instituições

bancárias mediante o pagamento do

correspondente juro.



Crédito – financiamento externo e 
indireto

Juro é o preço pago por quem recebe o crédito.

O juro é definido por uma taxa.

Taxa de Juro= Valor de juro x 100
Valor de capital

Juro = Valor de Capital x Taxa de Juro x Tempo



Exercício
A família Lopes contraiu um empréstimo no

banco no valor de 150 mil euros para

compra de habitação. A taxa de juro

aplicada pelo banco foi de 3,8% ao ano.

Determina o valor do juro a pagar pela

família Lopes ao fim de:

‐ 4 meses

‐ 1 ano



Taxa de Juro
Representa o custo da utilização de recursos monetários 

alheios.

•Desincentivo à 
Poupança

Taxas de Juro 
baixas

• Incentivo à 
Poupança

Taxas de Juro 
elevadas
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FICHA FORMATIVA N.º 3 

FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 
 

 

 

A empresa X, do ramo do comércio de eletrodomésticos, recebeu um empréstimo de 45 mil 

euros do banco de que é cliente. O juro acordado é de 5% ao ano. Com o valor recebido a 

empresa irá proceder a obras de ampliação no estabelecimento e modernização de alguns 

equipamentos. 

 

1. A situação referida enquadra-se no recurso ao autofinanciamento? Justifica a resposta. 

 

 

 

 

2. Calcule o juro a pagar à empresa ao fim de um trimestre. 

 

 

 

 

 

3. Qual o tipo de investimento que a empresa realizou? 

 
Nome -   _____________________________________________________________________ N.º ___ 
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GRUPO I 

As questões que se seguem são de escolha múltipla. Das quatro respostas (A a D), apenas 

uma está correta. Assinala-a com um X.                                                            (10 x 5 pontos) 

 

1. As notas circulam por imposição do Estado. Este tipo de moeda 

(A) é inconvertível e a sua aceitação baseia-se na confiança do público. 

(B) é  inconvertível, sendo de aceitação obrigatória. 

(C) é convertível em ouro. 

(D) é convertível em valor equivalente fixado pelos bancos centrais. 

 

2. São considerados tipos de moeda: 

(A) as notas de banco e os cartões de crédito 

(B) o papel-moeda e a moeda escritural. 

(C) as notas de banco e os cartões de crédito. 

(D) o papel-moeda e os cheques. 

 

3. A moeda escritural é  

(A) criada pelo sistema bancário. 

(B) criada pelo Banco Central Europeu. 

(C) anterior à  moeda-mercadoria. 

(D) anterior à moeda-metálica. 

 

4. Quando os trabalhadores recebem os seus salários por transferência bancária, estamos na 

presença de 

(A) moeda metálica. 

(B) moeda-papel. 

(C) moeda desmaterializada. 

(D) moeda fiduciária. 

FICHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Nome -   ______________________________________________________________________ N.º ___ 

Data - ___/ ___/ ____     A Professora - __________________    Classificação -  ____________________ 

 



5. O euro  

(A) é a moeda comum a vários países europeus. 

(B) é a moeda dos países que integram a zona euro. 

(C) constitui a moeda europeia. 

(D) constitui a moeda dos Estados-membros da União Europeia. 

 

6. Numa situação de deflação  

(A) os preços da generalidade dos bens diminuem. 

(B) a inflação é positiva. 

(C) os preços crescem a um menor ritmo. 

(D) os preços de alguns bens aumentam.  

 

7. A poupança corresponde 

(A)  à parte do investimento que não se gasta. 

(B) ao rendimento investido. 

(C) à parte do rendimento não gasta em consumo. 

(D) à parte do consumo que se gasta. 

 

8. Os tipos de poupança que existem são 

(A) crédito, entesouramento e aplicações financeiras. 

(B) entesouramento, aplicações financeiras e investimento. 

(C) investimento e entesouramento. 

(D) entesouramento e aplicações financeiras. 

 

9. O investimento representa 

(A) a aquisição de bens. 

(B) a conservação de valores monetários e de ouro. 

(C) colocar a poupança em depósitos a prazo. 

(D) a aplicação da poupança na aquisição de bens de produção. 

 

10. Os componentes do investimento são 

(A) a formação líquida de capital fixo e a variação de existências. 

(B) a formação de capital fixo e as existências. 

(C) a poupança e o rendimento. 

(D) a formação bruta de capital fixo e a variação de existências. 

 

 

 



GRUPO II 

 

1. «A troca de bens por outros é uma realidade que, ainda hoje, se verifica, embora 

infinitamente menos que dantes. Trocar selos, canetas, cromos e outros objectos é vulgar. 

No entanto, para tal é preciso que os indivíduos que efectuam a troca estejam de acordo em 

relação ao valos dos bens a transaccionar. Este problema não acontece quando se 

adquirem os selos, cromos, etc. com dinheiro.» 

     Indica e distingue os tipos de troca mencionados no texto.                               (25 pontos) 

 

 

 

2. Considera os seguintes valores referentes a uma dada economia.  

Anos Valor do cabaz (unidades monetárias) 

2014 560 

2013 500 

 

2.1. Calcula o IPC em 2014. (20 pontos) 

 

 

2.2. De acordo com o IPC que obtiveste podemos afirmar que houve um aumento ou uma 

diminuição dos preços? (15 pontos) 

 

 

 

2.3.  Determina a taxa de inflação em 2014, a partir do IPC. (15 pontos) 

 

 

 

 

3. Em 2013, no país A, o valor do rendimento disponível dos particulares foi de 160 000 

milhões de euros e o valor do consumo privado foi de 153 493 milhões de euros. 

 Determina o valor da poupança das famílias, em 2013, tendo em conta o conceito de 

poupança. Apresenta a fórmula e os cálculos necessários. (20 pontos) 

 

 

 



 

 

 

4. A empresa A contraiu um empréstimo bancário no valor de 500 mil euros para comprar 

máquinas mais modernas para a fábrica. O banco concedeu-lhe o empréstimo a uma taxa de 

juro anual de 6%. 

 

4.1. A situação referida enquadra-se no recurso ao autofinanciamento ou 

financiamento externo? Justifica a resposta. (20 pontos) 

 

 

4.2. Calcula o juro a pagar ao banco ao fim de um ano. (20 pontos) 

 

 

 

4.3. Qual o tipo de investimento que a empresa realizou? (15 pontos) 
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                        Qualificar é crescer 

Módulo 4 – Moeda e Financiamento da 
Atividade Económica 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 
(152 444) 

 

GRUPO I 

As questões que se seguem são de escolha múltipla. Das quatro respostas (A a D), apenas 

uma está correta. Assinala-a com um X.                                                            (10 x 5 pontos) 

 

1. As notas circulam por imposição do Estado. Este tipo de moeda 

(A) é inconvertível e a sua aceitação baseia-se na confiança do público. 

(B) é  inconvertível, sendo de aceitação obrigatória. 

(C) é convertível em ouro. 

(D) é convertível em valor equivalente fixado pelos bancos centrais. 

 

2. São considerados tipos de moeda: 

(A) as moedas e os cartões de crédito 

(B) o papel-moeda e a moeda escritural. 

(C) as notas de banco e os cartões de crédito. 

(D) o papel-moeda e os cheques. 

 

3. A moeda escritural é  

(A) criada pelo sistema bancário. 

(B) criada pelo Banco Central Europeu. 

(C) anterior à  moeda-mercadoria. 

(D) anterior à moeda-metálica. 

 

4. Quando os trabalhadores recebem os seus salários por transferência bancária, estamos na 

presença de 

(A) moeda metálica. 

(B) moeda-papel. 

(C) moeda desmaterializada. 

(D) moeda fiduciária. 

 

 

CORRIGENDA FICHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 



5. O euro  

(A) é a moeda comum a vários países europeus. 

(B) é a moeda dos países que integram a zona euro. 

(C) constitui a moeda europeia. 

(D) constitui a moeda dos Estados-membros da União Europeia. 

 

6. Numa situação de deflação  

(A) os preços da generalidade dos bens diminuem. 

(B) a inflação é positiva. 

(C) os preços crescem a um menor ritmo. 

(D) os preços de alguns bens aumentam.  

 

7. A poupança corresponde 

(A)  à parte do investimento que não se gasta. 

(B) ao rendimento investido. 

(C) à parte do rendimento não gasta em consumo. 

(D) à parte do consumo que se gasta. 

 

8. Os tipos de poupança que existem são 

(A) crédito, entesouramento e aplicações financeiras. 

(B) entesouramento, aplicações financeiras e investimento. 

(C) investimento e entesouramento. 

(D) entesouramento e aplicações financeiras. 

 

9. O investimento representa 

(A) a aquisição de bens. 

(B) a conservação de valores monetários e de ouro. 

(C) colocar a poupança em depósitos a prazo. 

(D) a aplicação da poupança na aquisição de bens de produção. 

 

10. Os componentes do investimento são 

(A) a formação líquida de capital fixo e a variação de existências. 

(B) a formação de capital fixo e as existências. 

(C) a poupança e o rendimento. 

(D) a formação bruta de capital fixo e a variação de existências. 

 

 

 



GRUPO II 

 

1. «A troca de bens por outros é uma realidade que, ainda hoje, se verifica, embora 

infinitamente menos que dantes. Trocar selos, canetas, cromos e outros objectos é vulgar. 

No entanto, para tal é preciso que os indivíduos que efectuam a troca estejam de acordo em 

relação ao valos dos bens a transaccionar. Este problema não acontece quando se 

adquirem os selos, cromos, etc. com dinheiro.» 

     Indica e distingue os tipos de troca mencionados no texto.                               (25 pontos) 

Os tipos de troca mencionados no texto são a troca direta e a troca indireta.na 

troca direta troca-se um produto por outro enquanto que na troca indireta a troca é 

usada como intermediária. 

 

2. Considera os seguintes valores referentes a uma dada economia.  

Anos Valor do cabaz (unidades monetárias) 

2014 560 

2013 500 

 
2.1. Calcula o IPC em 2014. (20 pontos) 

IPC =  Valor do cabaz 2014    x 100 = 560  x 100 = 112 
           Valor do cabaz 2013            500 
 

2.2. De acordo com o IPC que obtiveste podemos afirmar que houve um aumento ou uma 

diminuição dos preços? (15 pontos) 

O IPC de 112 indica que os preços aumentaram 12%. 

  

2.3.  Determina a taxa de inflação em 2014, a partir do IPC. (15 pontos) 

Taxa de inflação = 112 – 100 = 12 %.  

A taxa de inflação em 2014 é de 12%. 

 

3. Em 2013, no país A, o valor do rendimento disponível dos particulares foi de 160 000 

milhões de euros e o valor do consumo privado foi de 153 493 milhões de euros. 

 Determina o valor da poupança das famílias, em 2013, tendo em conta o conceito de 

poupança. Apresenta a fórmula e os cálculos necessários. (20 pontos) 

Poupança das famílias = Rendimento disponível – Consumo privado 

Poupança das famílias = 160 000 milhões de euros – 153 493 milhões de euros 

Poupança das famílias = 6 507 milhões de euros 

 



4. A empresa A contraiu um empréstimo bancário no valor de 500 mil euros para comprar 

máquinas mais modernas para a fábrica. O banco concedeu-lhe o empréstimo a uma taxa de 

juro anual de 6%. 

 

4.1.  A situação referida enquadra-se no recurso ao autofinanciamento ou 

financiamento externo? Justifica a resposta. (20 pontos) 

O empréstimo bancário enquadra-se no financiamento externo porque houve 

recurso a capitais alheios proporcionado por outros agentes económicos, neste 

caso uma instituição financeira, através do crédito. 

 

4.2. Calcula o juro a pagar ao banco ao fim de um ano. (20 pontos) 

Juro = Valor do capital x Taxa de Juro x Tempo 

Juro = 500 000 x 0,06 x 1 

Juro = 30 000 euros 

 

4.3. Qual o tipo de investimento que a empresa realizou? (15 pontos) 

A aquisição de máquinas mais modernas é investimento material (criação de 

novos bens de produção que irão permitir um aumento da produção de bens). 



Curso Profissional "Técnico de Comércio"

UFCD: 4- Moeda e Financiamento da Atividade Económica

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 1. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4.1. 4.2. 4.3.

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 20,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 15,0 200,00 100,0

3 A. A. 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 15,00 15,00 19,50 20,00 20,00 15,00 194,50 97,3

7 L. T. 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 14,00 15,00 19,50 10,00 20,00 15,00 183,50 91,8

8 C. P. 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 17,50 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 0,00 162,50 81,3

9 C. S. 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 0,00 15,00 0,00 0,00 10,00 20,00 15,00 110,00 55,0

10 C. C. 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 19,50 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 189,50 94,8

12 D. M. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 14,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 199,00 99,5

13 F. O. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 17,50 20,00 15,00 15,00 19,50 20,00 0,00 15,00 157,00 78,5

14 I. G. 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 15,00 15,00 20,00 10,00 20,00 15,00 185,00 92,5

16 J.F. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 15,00 14,50 20,00 10,00 0,00 0,00 154,50 77,3

19 M.S. 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17,50 19,50 0,00 15,00 0,00 10,00 20,00 0,00 117,00 58,5

22 N.B. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 0,00 14,50 19,50 10,00 20,00 0,00 159,00 79,5

26 S.O. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17,50 20,00 0,00 15,00 0,00 10,00 20,00 15,00 142,50 71,3

28 W.C. 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00 15,00 14,50 0,00 10,00 20,00 0,00 104,50 52,3

                   Qualificar é crescer!

10.º K

Total 

pontos
Total %

Data:                                                                                              Professora:_______________________________________________________________________________

GRELHA COTAÇÃO FICHA DE AVALIAÇÃO

                                                            QUESTÕES   

   Alunos                                                            Pontos 

Grupo I Grupo II

Agrupamento de Escolas António Sérgio vila nova de gaia   (152 444)  



                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

+

Data +/-

Alunos Atividade n.º 1 Análise textos Participação Análise Vídeo Atividade n.º 2 Exercícios -

1 TR     
2  DESISTIU

3  A. A. 

4  DESISTIU
5  TR
6  TR

7  A. G. T. 

8  C.P. 

9  C. S.

10  C.C. 

11  TR

12  D. M. 

13  F. O. 

14  I. R. 

15  TR

16  J. F. 

17  DESISTIU
18  TR

19  M. S. 

20  TR
21  TR

22  N. B. 

23  DESISTIU
24  AM
25  AM

26  S. O. 

27  AM
28  DESISTIU

Nota

PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/COMPORTAMENTO

        Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                                           2013/2014

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS

N.º

Aula 1 - N.º 111/112 - 24 de Abril Aula 2 - N.º113/114 - 28 de Abril

MÓDULO 4 - A MOEDA E O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

Agrupamento de Escolas António Sérgio  Vila  Nova de  Gaia 



                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

+

Data +/-

Alunos Atividade N.º 1 Análise de textos Participação Análise   de vídeo Atividade n.º 2 Exercícios
-

1 TR     
2  DESISTIU

3  A. A. 

4  DESISTIU
5  TR
6  TR

7  A. G. T. 

8  C.P. 

9  C. S.

10  C.C. 

11  TR

12  D. M. 

13  F. O. 

14  I. R. 

15  TR

16  J. F. 

17  DESISTIU
18  TR

19  M. S. 

20  TR
21  TR

22  N. B. 

23  DESISTIU
24  AM
25  AM

26  S. O. 

27  AM
28  DESISTIU

N.º

Aula 1 - N.º 111/112- 24 de Abril Aula 2- N.º113/114 - 28 de Abril

MÓDULO 4 - A MOEDA E O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/COMPORTAMENTO

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS

Nota     

(0-20)

        Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                                           2013/2014

Agrupamento de Escolas António Sérgio  Vila  Nova de  Gaia
(152 444)



                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

+

Data +/-

Alunos Empenho Power Point Participação Análise   de vídeo Participação Exercício Ficha Formativa
-

1 TR     
2  DESISTIU

3  A. A. 

4  DESISTIU
5  TR
6  TR

7  A. G. T. 

8  C.P. 

9  C. S.

10  C.C. 

11  TR

12  D. M. 

13  F. O. 

14  I. R. 

15  TR

16  J. F. 

17  DESISTIU
18  TR

19  M. S. 

20  TR
21  TR

22  N. B. 

23  DESISTIU
24  AM
25  AM

26  S. O. 

27  AM
28  DESISTIU

PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/COMPORTAMENTO

Aula 5 - 119/120 - 12 de Maio

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS

Nota     

(0-20)

        Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                                           2013/2014

N.º

Aula 3 - N.º 115/116 - 5 de Maio Aula 4 - N.º117/118 - 8 de Maio

MÓDULO 4 - A MOEDA E O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

Agrupamento de Escolas António Sérgio  Vila  Nova de  Gaia
(152 444)



                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

+

Data +/-

Alunos Exercício Participação Ficha formativa Exercícios Participação Ficha de trabalho Empenho
-

1 TR     
2  DESISTIU

3  A. A. 

4  DESISTIU
5  TR
6  TR

7  A. G. T. 

8  C.P. 

9  C. S.

10  C.C. 

11  TR

12  D. M. 

13  F. O. 

14  I. R. 

15  TR

16  J. F. 

17  DESISTIU
18  TR

19  M. S. 

20  TR
21  TR

22  N. B. 

23  DESISTIU
24  AM
25  AM

26  S. O. 

27  AM
28  DESISTIU

N.º

Aula 6 - N.º 121/122 - 15 de Maio Aula 7 - N.º123/124 - 19 de Maio

MÓDULO 4 - A MOEDA E O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/COMPORTAMENTO

Aula 8 - 125/126 - 22 de Maio

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS

Nota     

(0-20)

        Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                                           2013/2014

Agrupamento de Escolas António Sérgio  Vila  Nova de  Gaia
(152 444)



                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

+

Data +/-

Alunos Ficha de trabalho Participação Exercícios Participação
-

1 TR     
2  DESISTIU

3  A. A. 

4  DESISTIU
5  TR
6  TR

7  A. G. T. 

8  C.P. 

9  C. S.

10  C.C. 

11  TR

12  D. M. 

13  F. O. 

14  I. R. 

15  TR

16  J. F. 

17  DESISTIU
18  TR

19  M. S. 

20  TR
21  TR

22  N. B. 

23  DESISTIU
24  AM
25  AM

26  S. O. 

27  AM
28  DESISTIU

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS

Nota     

(0-20)

        Curso Profissional “Técnico de Comércio” – 10.º K                                                                           2013/2014

N.º

Aula 9 - N.º 127/128 - 26 de Maio Aula 10 - 129/130 - 29 de Maio

MÓDULO 4 - A MOEDA E O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

PARTICIPAÇÃO/EMPENHO/COMPORTAMENTO

Agrupamento de Escolas António Sérgio  Vila  Nova de  Gaia
(152 444)





 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO/REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA 

Sobre o Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

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

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

de um questionário e realização de uma entrevista aos alunos da turma K da disciplina de Economia do 

10º ano.  

No questionário/entrevista não será necessário os alunos indicarem dados pessoais, mas apenas 

emitirem opiniões sobre as aulas.  

 

Autorizo o meu educando a realizar o questionário                                                      Não autorizo    

 

Nome do aluno  ________________________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação ____________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO/REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA 

Sobre o Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

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

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

de um questionário e realização de uma entrevista aos alunos da turma K da disciplina de Economia do 

10º ano.  

No questionário/entrevista não será necessário os alunos indicarem dados pessoais, mas apenas 

emitirem opiniões sobre as aulas.  

 

Autorizo o meu educando a realizar o questionário                                                      Não autorizo    

 

Nome do aluno  ________________________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação ____________________________________________________ 

   

   



 

                                                                                                                 
 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

QUESTIONÁRIO 

Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

 

As respostas a este questionário são anónimas e confidenciais.  

 

IDADE ____      SEXO   M        F                  NACIONALIDADE  ____________________   

 

I –  CARACTERIZAÇÃO SOCIOEDUCATIVA 

1. Ficaste alguma vez retido?            S         N         

2. Qual é a razão pela qual optaste pelo curso profissional de Técnico de Comércio?   

 

3. O curso está a corresponder às tuas expectativas?  S         N         

4. Gostas da escola?   S         N          

5. Qual é a tua(s) disciplina(s) preferida(s)? Porquê? 

 

II –  A DISCIPLINA  DE ECONOMIA 

1. Gostas das aulas da disciplina de Economia?   S          N 

Porquê? 

2. Que tipo de aulas preferes na disciplina de Economia?   Teóricas        Práticas  

3. Que atividades consideras mais motivadoras nas aulas de Economia? 

 

4. Quais as tuas maiores dificuldades na aprendizagem da disciplina? O que se podia mudar para 

facilitar a aprendizagem nesta disciplina? 

 

5. Consideras os conteúdos da disciplina importantes na tua formação?   S        N  

Porquê? 

 

6. Quanto tempo de estudo dedicas a esta disciplina por semana? 

7. A quem recorres se tiveres dúvidas relativamente ao conteúdo da disciplina? 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 

(152 444) 

 



III –  RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

1. Como consideras o teu relacionamento com os colegas de turma?   

  Bom          Razoável          Mau  

2. Como consideras o teu relacionamento com os professores do curso de Técnico de Comércio? 

  Bom          Razoável          Mau 

3. Como consideras o teu relacionamento com a professora da disciplina de Economia? 

  Bom          Razoável          Mau  

4. Segundo a tua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar mais o aluno para a 

aprendizagem? 

Facilitador        

Disciplinador           

Amigável 

Exigente           

Outro         Qual? ______________ 

 

IV –  COMPORTAMENTO 

1. Como classificas o teu comportamento na sala de aula na maioria das disciplinas do curso de       

Técnico de Comércio?        Bom         Razoável        Mau 

2. Como consideras o teu comportamento na sala de aula na disciplina de Economia? 

  Bom        Razoável        Mau   

3.   Se indicaste acima mau comportamento na sala de aula na disciplina de Economia, qual é o  

motivo?  

4. A que razões atribuis o teu mau comportamento na sala de aula noutra(s) disciplina(s)?  

      (Seleciona as duas que consideras mais determinantes)  

Mau ambiente na sala de aula                     Atividades/tarefas pouco motivadoras 

Conteúdos desinteressantes                        Falta de consideração/respeito do professor 

Falta de ordem na sala de aula                    Problemas do foro pessoal do aluno 

Não tenho mau comportamento em nenhuma disciplina        

Outro motivo           Qual?  ________________________       

5. A que razões atribuis o mau comportamento da turma em geral na sala de aula noutra(s) 

disciplina(s)?    (Seleciona as duas que consideras mais determinantes)  

Mau ambiente na sala de aula                     Atividades/tarefas pouco motivadoras 

Conteúdos desinteressantes                        Falta de consideração/respeito do professor 

Falta de ordem na sala de aula                    Problemas do foro pessoal do aluno 

Não existe mau comportamento da turma em nenhuma disciplina        

Outro motivo           Qual?  ________________________       

c 

c 



                                                                                                                 
 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

RESULTADOS QUESTIONÁRIO 

Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

 

15 ALUNOS 

TURMA 

IDADE: 3 alunos com 15 anos, 1 aluno com 16 anos, 8 alunos com 17 anos, 1 aluno com 18 anos, 1 

aluno com 19 anos e 1 aluno com 21 anos de idade. A média de idades na turma é de 17 anos. 

SEXO: 7 alunos do sexo masculino e 8 do sexo feminino 

NACIONALIDADE: Todos alunos têm nacionalidade portuguesa   

 

I – CARACTERIZAÇÃO SOCIOEDUCATIVA 

1. Ficaste alguma vez retido?    

 

 

2. Qual é a razão pela qual optaste pelo curso profissional de Técnico de Comércio?   

 

 

12 - 80% 

3 - 20% 

0

5

10

15

SIM

NÃO

2; 12% 

4; 23% 

3; 18% 

1; 6% 

4; 23% 

1; 6% 

1; 6% 
1; 6% PENSOU QUE IA GOSTAR/CHAMOU À ATENÇÃO

GOSTO PELA ÁREA COMERCIAL/CONTACTO COM O
PÚBLICO
SAÍDA PROFISSIONAL

OPÇÃO APÓS INSUCESSO ENSINO REGULAR

CURSO DISPONÍVEL NA ESCOLA

CONCLUSÃO 12.º ANO

NÃO PREENCHEU

ALTERNATIVA A ESTAR EM CASA
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3. O curso está a corresponder às tuas expectativas?  

 

 

4. Gostas da escola?    

 

 

5. Qual é a tua(s) disciplina(s) preferida(s)?  

 

            Porquê? 

 

10 - 67% 

5 - 33% 

0

5

10

15

SIM

NÃO

12 - 80% 

3 - 20% 

0

5

10

15

SIM

NÃO

56% 

5% 
5% 

11% 

6% 
11% 6% EDUCAÇÃO FÍSICA

INGLÊS

ESPANHOL

PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORGANIZAR E GERIR A
EMPRESA
ECONOMIA

 64% 

9% 

9% 

9% 
 9% 

Disciplina preferida Educação Física 
porque.... 

Gosto de desporto

Professor motiva os alunos

Não há conflitos

Disciplina prática

O professor é excelente



 

Nas restantes disciplinas os alunos indicam: 

- Organizar e Gerir a Empresa 100% porque “temos um bom professor”; 

- Economia 100% porque “informa mais sobre o nosso país”; 

- Inglês e Espanhol é o gosto pela língua; 

- Matemática porque gosta de números. 

 

II – A DISCIPLINA DE ECONOMIA 

1. Gostas das aulas da disciplina de Economia?   

 

 

        Porquê? 

 

 

 

 

50%  50% 

Disciplina preferida Português porque.... 

Fala-se sobre temas
interessantes

Gosto de ler

14 - 93 % 

1- 7% 

0

5

10

15

SIM

NÃO

40,0% 

6,7% 
6,7% 

6,7% 

6,7% 

6,7% 

26,7% 

São aulas interessantes/debatemos temas
interessantes
Damos matéria fixe

Será necessário para o meu futuro

São emotivas

Pela professora

"Trabalhamos e brincamos"

Não indicou



 

2. Que tipo de aulas preferes na disciplina de Economia?   

 

 

3. Que atividades consideras mais motivadoras nas aulas de Economia? 

 
 

4. Quais as tuas maiores dificuldades na aprendizagem da disciplina?  

 

O que se podia mudar para facilitar a aprendizagem nesta disciplina? 

4 - 26,6% 

10 - 66,7% 

1 - 6,7% 

0

5

10

15

TEÓRICAS

PRÁTICAS

AMBAS

20,0% 6,7% 

 53,2% 

 6,7% 
 6,7% 6,7% 

VISITAS DE ESTUDO

CONTEÚDOS INTERESSANTES

NÃO PREENCHEU/NÃO
ESPECIFICOU

TRABALHOS DE GRUPO

APRESENTAÇÃO EM POWER
POINT

NÃO CONSIDERA NENHUMA
ATIVIDADE MOTIVADORA

13,3% 
6,7% 

73,3% 

6,7% 

FÓRMULAS

CONTAS

NÃO TENHO

MINHA DISTRAÇÃO



 

 

5. Consideras os conteúdos da disciplina importantes na tua formação?    

 

Porquê? 

 

6. Quanto tempo de estudo dedicas a esta disciplina por semana? 

 

 

7. A quem recorres se tiveres dúvidas relativamente ao conteúdo da disciplina? 

6,7% 6,7% 

20,0% 

13,3% 6,7% 

46,7% 

ESTUDAR MAIS

PRATICAR CÁLCULOS

ESTAR MAIS ATENTO/ATENTA

AULAS MAIS PRÁTICAS

MAIS APRESENTAÇÕES EM POWER POINT
E MENOS FOTOCÓPIAS
NÃO SUGEREM NADA

SIM

NÃO

28% 

27% 
 18% 

27% 

Importante para o futuro, para"arranjar
trabalho"

Não indicou

"Para estarmos preparados a nível
económico", ajuda a compreender vários
conceitos
Disciplina técnica, importante para o curso

46,6% 

6,7% 20,0% 

20,0% 

6,7% 
NÃO ESTUDO OU QUASE NÃO
ESTUDO

SÓ ESTUDO PARA O TESTE

1 HORA

2 HORAS

3 HORAS



 

 

 

 

 

III –  RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

1. Como consideras o relacionamento com os colegas de turma?   

 

 

2. Como consideras o relacionamento com os professores do curso de Técnico de Comércio? 

 

 

3. Como consideras o relacionamento com a professora da disciplina de Economia? 

 

 

4. Segundo a tua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar mais o aluno para a 

aprendizagem? 

67% 

6% 

27% 

PROFESSORA

IRMÃO

NINGUÉM

60% 

33% 

7% 

BOM

RAZOÁVEL

MAU

13% 

67% 

20% BOM

RAZOÁVEL

MAU

BOM

RAZOÁVEL

MAU



 

 

 

 

 

 

IV –  COMPORTAMENTO 

1. Como classificas o teu comportamento na sala de aula na maioria das disciplinas do curso de 

Técnico de Comércio?    

 

2. Como consideras o teu comportamento na sala de aula na disciplina de Economia? 

 

 

3.   Se indicaste acima mau comportamento na sala de aula na disciplina de Economia, qual é o  

motivo?  

Nenhum aluno indicou mau comportamento. 

 

4. A que razões atribuis o teu mau comportamento da turma em geral na sala de aula noutra(s) 

disciplina(s)?  

5% 

17% 

56% 

17% 

5% 

Facilitador

Disciplinador

Amigável

Exigente

Outro (Tolerante)

46% 

47% 

7% 

BOM

RAZOÁVEL

MAU

 47% 
53% 

BOM

RAZOÁVEL

MAU



 

5. A que razões atribuis o mau comportamento da turma em geral na sala de aula noutra(s) 

disciplina(s)?  

 

 

 

Podes deixar aqui sugestões no que concerne ao clima de aprendizagem favorável na disciplina 

de Economia: 

 

 

17% 

6% 

6% 

18% 

6% 

35% 

12% 

Mau ambiente na sala de aula

Conteúdos desinteressantes

Falta de ordem na sala de aula

Atividades/tarefas pouco
motivadoras

Falta de consideração/respeito do
professor

Problemas do foro pessoal do aluno

Não tenho mau comportamento em
nenhuma disciplina

Outro motivo

Não preencheu

16% 

10% 

16% 

19% 

26% 

13% 

Mau ambiente na sala de aula

Conteúdos desinteressantes

Falta de ordem na sala de aula

Atividades/tarefas pouco
motivadoras

Falta de consideração/respeito do
professor

Problemas do foro pessoal do aluno

Não existe mau comportamento da
turma em nenhuma disciplina

Outro motivo

Dois sugerem mais visitas de estudo, um sugere melhor comportamento da turma e outro mais  

aulas práticas 



 

                                                                                                                 
 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA ALUNOS 

Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

 

I - CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA 

1. Podes dizer-me o teu nome, idade e nacionalidade? 

2. Com quem vives? 

3. Qual é a profissão e a escolaridade dos teus pais? 

 

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOEDUCATIVA  E AMBIENTE EDUCATIVO 

1. Ficaste alguma vez retido?     

2. Qual é a razão pela qual optaste pelo curso profissional de Técnico de Comércio?   

3. O curso está a corresponder às tuas expectativas?   

4. Gostas da escola e da direcção? Consideras que a escola promove o sucesso escolar? 

5. Qual é a tua disciplina preferida? Porquê? 

6. Quais as tuas maiores dificuldades no dia-a-dia como aluno? 

7. Quais os teus objectivos para o futuro? 

 

 

III –  A DISCIPLINA  DE ECONOMIA 

1. Gostas das aulas da disciplina de Economia?       

2. Que tipo de aulas preferes na disciplina de Economia?    

3. Que atividades consideras mais motivadoras nas aulas de Economia? 

4. Quais as tuas maiores dificuldades na aprendizagem da disciplina? O que se podia mudar para 

facilitar a aprendizagem nesta disciplina? 

5. Consideras os conteúdos da disciplina importantes na tua formação?       

6. Quanto tempo de estudo dedicas a esta disciplina por semana? 

7. A quem recorres se tiveres dúvidas relativamente ao conteúdo da disciplina? 

8. Consideras os instrumentos de avaliação utilizados na disciplina adequados? 

9. Tens alguma sugestão a fazer nesta matéria? 
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IV –  RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

1. Como consideras o relacionamento com os colegas de turma?   

2. Como consideras o relacionamento com os professores do curso de Técnico de Comércio? 

3. Como consideras o relacionamento com a professora da disciplina de Economia? 

4. Segundo a tua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar mais o aluno para a 

aprendizagem? 

5. Segundo a tua perspectiva qual o perfil que deve ter o professor para impor ordem e disciplina na 

sala de aula? 

6. Consideras que um professor que estabelece maior proximidade afectiva com os alunos facilita a 

aprendizagem? De que modo? 

7. Consideras que um professor que se mostra disponível/acessível influencia a tua aprendizagem? De 

que modo? 

8. Consideras que um professor que com maior proximidade afectiva ou que crie mais ligações 

afectivas com o aluno consegue impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 

9. Consideras que um professor que se mostra acessível/disponível para os seus alunos consegue 

impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 

 

 

V –  COMPORTAMENTO 

1. Como classificas o teu comportamento na sala de aula na maioria das disciplinas do curso de 

Técnico de Comércio?     

2. Como consideras o teu comportamento na sala de aula na disciplina de Economia? 

3. A que razões atribuis o mau comportamento na sala de aula?  

      (Exemplo: mau ambiente na sala de aula, atividades/tarefas pouco motivadoras, conteúdos 

desinteressantes, falta de consideração/respeito do professor, falta de ordem na sala de aula,                    

problemas do foro pessoal do aluno) 

4. Queres dar mais alguma sugestão no que toca a proporcionar um clima de aprendizagem favorável 

na disciplina de Economia? 

 

 



 

                                                                                                                 
 

Professora: Sílvia Soares - Mestranda em Ensino da Economia e Contabilidade 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA PROFESSORES 

Tema: “Clima de aprendizagem favorável numa turma da disciplina de Economia” 

 

I - CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA 

1. Pode dizer-me o seu nome e idade? 

2. Qual a sua formação? 

 

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

1. O que o motivou a exercer esta profissão?     

2. É contratado ou efectivo? 

3. Qual o seu tempo de serviço como docente? De que forma obteve a profissionalização? 

4. Há quanto tempo desempenha funções nesta escola?  

5. Quais as disciplinas que leciona e em que níveis? Quais as disciplinas e nível/níveis que mais gosta 

de leccionar? Porquê? 

6. De que forma planifica as suas aulas? Acredita que uma adequada planificação das aulas constitui 

uma ferramenta eficaz na promoção do sucesso escolar? 

7. Quais os recursos e actividades que utiliza com maior frequência? Porquê? 

8. Que atividades considera mais motivadoras para os alunos nas disciplinas que leciona? 

9. Quais as maiores dificuldades dos alunos na aprendizagem? O que se podia mudar para facilitar a 

aprendizagem? 

10. Na sua opinião qual a pertinência da formação contínua de professores no actual sistema educativo? 

11. Qual o balanço que faz do seu desempenho como docente? Voltaria a tomar a decisão de ser 

docente? 

12. Quais as suas maiores dificuldades no dia-a-dia como professor? 

 

III – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO  E DA ESCOLA 

1. Como caracteriza o ambiente de ensino actualmente?  

2. Como define a relação com os alunos? E com os restantes órgãos da escola? 
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3. Acha que se poderia fazer alguma coisa para que o envolvimento dos pais no processo de 

ensino/aprendizagem fosse maior? 

4. Acha que esta escola tem um papel ativo na sensibilização dos alunos e encarregados de educação 

para a importância dos estudos? Porquê? 

5. Considera que este estabelecimento de ensino presta apoio escolar adequado aos alunos? Possui 

mecanismos adequados para combater o insucesso escolar? Dê exemplos. 

6. Considera que a oferta escolar deste estabelecimento de ensino é adequada às necessidades 

socioeconómicas locais? 

 

IV –CARATERIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ALUNOS/PROFESSORES/CONTÉUDOS 

1. Qual a taxa de sucesso da disciplina que lecciona? 

2. Considera que os conteúdos dos currículos estão adequados ao tempo letivo? 

3. Quais as principais dificuldades evidenciadas pelos alunos em geral?  

4. Considera que a avaliação dos alunos é um processo que pode ser aproveitado para minorar um 

insucesso escolar? 

5. Como classifica e descreve os acontecimentos evidenciados pelos alunos relativamente a conceitos 

e processos das disciplinas que leciona? 

 

V – CARATERIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR- ALUNO 

1. Considera que existe alguma relação entre o relacionamento professor/aluno e empenho deste na 

aprendizagem?    

2. Como considera o relacionamento com os seus alunos em geral? 

3. Como considera o relacionamento com os alunos do 10.º ano do curso de Técnico de Comércio? 

4. Segundo a sua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar mais o aluno para a 

aprendizagem? Porquê? 

5. Segundo a sua perspectiva qual o perfil que deve ter o professor para impor ordem e disciplina na 

sala de aula? Porquê? 

6. Considera que um professor que estabelece maior proximidade afectiva com os alunos facilita a 

aprendizagem nos seus alunos? De que modo? 

7. Considera que um professor que se mostra disponível/acessível influencia a aprendizagem? De que 

modo?  

8. Considera que um professor que tenha com maior proximidade afetiva ou que crie mais ligações 

afetivas com o aluno consegue impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 



9. Considera que um professor que se mostra acessível/disponível para os seus alunos consegue 

impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 

 

 

VI –  COMPORTAMENTO 

1. Como classifica o comportamento na sala de aula dos seus alunos, em geral? 

2. Como classifica o comportamento na sala de aula dos alunos do curso de Técnico de Comércio?     

3. A que razões atribui o mau comportamento na sala de aula de um aluno, em geral?  

4. A que razões atribui o bom/mau comportamento dos alunos da turma 10.º K do curso de comércio na 

sala de aula?  

5. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de aprendizagem favorável aos 

alunos de forma geral? 

6. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de aprendizagem favorável aos 

alunos  da turma 10.º K do curso de técnico de comércio? 

 

 



OUTRA PROFESSORA DA TURMA 

I  - CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA 

  

1. Pode dizer-me o seu nome e idade? 

60 anos. 

2. Qual a sua formação?  

Sou formada em Economia e depois tirei mais tarde o MBA em Direção Geral de 

Empresas em Salamanca. Já lecionei no ensino superior e fui coordenadora de 

curso. 

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL  

1. O que o motivou a exercer esta profissão? Foi a primeira oportunidade de 

trabalho.  

Associar a minha vida pessoal à vida profissional, maior liberdade de horário. 

2. É contratado ou efetivo?  

Efetiva. 

3. Qual o seu tempo de serviço como docente? De que forma obteve a 

profissionalização?  

Quase 38 anos. Fiz profissionalização em exercício, de dois anos.  

4. Há quanto tempo desempenha funções nesta escola?  

25 anos. 

5. Quais as disciplinas que leciona e em que níveis? Quais as disciplinas e 

nível/níveis que mais gosta de lecionar? Porquê?  

Comercializar e vender, Comunicar no ponto de venda e Contabilidade nos cursos 

profissionais.  

Gosto mais de dar no 10.ºano, eu não gosto tanto de dar Contabilidade.  

As outras disciplinas são mais aliciantes, consigo ter mais criatividade, para 

aqueles que são bons alunos eu sei que consigo incentivá-los para essa 

criatividade e para atividades que para mim também me aliciam. 



6. De que forma planifica as suas aulas? Acredita que uma adequada planificação 

das aulas constitui uma ferramenta eficaz na promoção do sucesso escolar?  

Primeiro vejo objetivos do programa e nós no profissional temos uma certa 

liberdade. Depois pesquiso na internet e leio livros e vou resumindo todo esse 

material para as aulas.  

Acho que fazemos muita planificação em termos individuais e menos em grupo. 

Mas neste momento é impossível, estamos sobrecarregados e não podemos 

partilhar experiências uns com outros, o que seria mais enriquecedor. 

7. Quais os recursos e atividades que utiliza com maior frequência? Porquê? 

Utilizo com maior frequência o retroprojector, porque eu gosto muito da imagem, a 

forma do audiovisual é uma forma de cativar os alunos, prende mais os alunos. 

Dar-lhes textos também, paralelamente a estas situações para eles lerem e  

analisarem. Falar-lhe de artigos de jornal, séries televisivas, nesta área que estou 

a dar.  

8. Que atividades considera mais motivadoras para os alunos nas disciplinas que 

leciona?  

Fazer coisas diferentes. 

Acho que aquilo que os tem deixado entusiasmados mais foi o evento que fiz no 

Natal. Eles gostam da parte prática. Nas aulas sempre que posso fazer esta 

ligação faço. 

Inquéritos, que gostam, mas criam sempre problemas. 

Trabalhos escritos mas com dificuldade de recursos materiais, porque não tenho 

computadores. 

9. Quais as maiores dificuldades dos alunos na aprendizagem? O que se podia 

mudar para facilitar a aprendizagem?  

Em termos de escrita, a grande maioria não consegue transcrever aquilo que 

pensa e por outro lado muitos deles também não conseguem perceber aquilo que 

digo. É uma grande dificuldade em termos de Português. 



10. Na sua opinião, qual a pertinência da formação contínua de professores no 

atual sistema educativo?  

Acho que é bastante importante mas depende em que moldes, deve ser na parte 

científica e na parte pedagógica. 

 

11. Qual o balanço que faz do seu desempenho como docente? Voltaria a tomar a  

docente?  

Foi bom, este ano é que não. Voltaria este ano é que tem sido o pior ano da 

minha vida. 

12. Quais as suas maiores dificuldades no dia-a-dia como professor?  

Neste momento é o só o problema disciplinar. Nunca tinha, só este ano. 

 

III – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO E DA ESCOLA  

1. Como caracteriza o ambiente de ensino atualmente?  

Noto uma grande diferença em relação ao antigamente, para pior na questão da 

disciplina e na relação das pessoas, mesmo entre colegas nota-se muita 

competição, só não se comem vivas porque não podem. 

2. Como define a relação com os alunos? E com os restantes órgãos da escola?  

Em geral tive sempre boa relação com os alunos e com a direção também. 

3. Acha que se poderia fazer alguma coisa para que o envolvimento dos pais no 

processo de ensino/aprendizagem fosse maior?  

Acho que não se pode fazer nada neste momento. Os professores já têm feito 

tudo, aí sou a favor de todos os colegas. Temos é que nos unir mais e mostrar 

aos pais que estamos unidos e não dizer mal uns dos outros. 

4. Acha que esta escola tem um papel ativo na sensibilização dos alunos e 

encarregados de educação para a importância dos estudos? Porquê?  

Estive 4 anos doente e vim o ano passado, não sei. 

5. Considera que este estabelecimento de ensino presta apoio escolar adequado 

aos alunos? Possui mecanismos adequados para combater o insucesso escolar? 

Dê exemplos.  

Presta, os alunos é que não querem. A escola dá. 



A escola tem (mecanismos), tem bons professores, bons meios. 

Por vezes, a carga horária é que tanta que os alunos estão saturados de estar na 

escola. 

6. Considera que a oferta escolar deste estabelecimento de ensino é adequada às 

necessidades socioeconómicas locais?  

Este curso foi, acho que é dos mais importantes. Neste há empregabilidade. 

No de recepção e de mecatrónica também, estou convencida que sim, que está 

adequada. 

 

IV–CARATERIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ALUNOS/PROFESSORES/CONTÉUDOS  

1. Qual a taxa de sucesso da disciplina que leciona?  

Superior a 50%. 

2. Considera que os conteúdos dos currículos estão adequados ao tempo letivo?  

Tem muitos conteúdos, o programa está muito mal. Refiro os pontos mais 

importantes.  

Não há uma boa interdisciplinaridade, repetem muito aqui e acolá. Nas minhas 

disciplinas eu consigo aqui fazer uma interligação. 

3. Quais as principais dificuldades evidenciadas pelos alunos em geral?  

O maior problema a nível dos recursos é eles não terem computadores.  

Eles têm falta de afetividade, esta falta de disciplina, problemas disciplinares, que 

é para mostrarem. Algumas coisas, embora eu tenho de atuar, por outro lado 

tenho pena deles sinto que eles querem dar nas vistas. 

4. Considera que a avaliação dos alunos é um processo que pode ser aproveitado 

para minorar o insucesso escolar?  

Faço um tipo de avaliação muito diferente da grande maioria e talvez seja a 

professora que dá melhores notas e tenho mais recuperação em termos de notas, 

faço mais diversificação em termos da avaliação.  



5. Como classifica e descreve os acontecimentos evidenciados pelos alunos 

relativamente a conceitos e processos das disciplinas que leciona?  

As aulas são dadas e depois faço o feedback. 

 

V – CARATERIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR- ALUNO  

1. Considera que existe alguma relação entre o relacionamento professor/aluno 

e empenho deste na aprendizagem?  

Acho que sim, tem relação. 

2. Como considera o relacionamento com os seus alunos em geral?  

Noutros anos foi bom, este é mau. 

 

3. Como considera o relacionamento com os alunos do 10.º ano do curso de 

Técnico de Comércio?  

Mau. 

4. Segundo a sua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar 

mais o aluno para a aprendizagem? Porquê? 

Comecei por impor e depois acabei por ser facilitadora. Acho que se deve ser um 

professor autoritário desde o início. Com esta turma acho que sim. 

5. Segundo a sua perspectiva qual o perfil que deve ter o professor para impor 

ordem e disciplina na sala de aula? Porquê?  

Manter sempre a mesma postura, porque eles abusam. Nós devemos 

acompanhar o aluno, toda a minha vida adaptei a postura em função do aluno 

e nunca tive problemas e nunca tive problemas, só este ano é que tive. 

Eu digo ser autoritária com a turma porque eu no fundo nunca fui muito 

autoritária, sempre achei que devíamos ter uma relação amigável. Mas 

amigável, mas de respeito, de forma a que tenham bom ambiente e que 

estejam a aprender na mesma. Não podem é faltar às regras de conduta, não é 

dizeres pouse o telemóvel e eles dizerem não pouso. O grande problema é que 

eles não estão a respeitar. 



Depende do tipo de comportamento do aluno o comportamento que vai do 

professor, eles é que comandam a aula não é o professor. 

 Se lhe digo que com esta turma tem de ser de rigidez, porque só sendo rígida 

com eles dos alunos é que eu consigo que eles estejam calados, se eu não for 

rígida com eles estão sempre com o fones e a mandar mensagens no 

telemóvel. 

6. Considera que um professor que estabelece maior proximidade afetiva com 

os alunos facilita a aprendizagem nos seus alunos? De que modo?  

Acho que facilita muito, primeiro porque eles vêem uma pessoa amiga e têm outra 

facilidade de comunicação com o professor. São até capazes de lhe transmitir 

alguns dos problemas pessoais e alguns dos problemas pessoais são capazes de 

interferir nos conhecimentos. E o professor também é humano. 

O aluno aprende melhor e tem mais incentivo para ir à aula. 

7. Considera que um professor que se mostra disponível/acessível influencia a 

aprendizagem? De que modo?  

Acho que sim. 

8. Considera que um professor que tenha com maior proximidade afetiva ou que 

crie mais ligações afetivas com o aluno consegue impor ordem e disciplina na 

sala de aula? De que modo?  

Tem de conseguir. 

9. Considera que um professor que se mostra acessível/disponível para os seus 

alunos consegue impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 

É difícil. É o que estou a fazer este ano. 

 

IV – COMPORTAMENTO  

1. Como classifica o comportamento na sala de aula dos seus alunos, em geral?  

Mau. 

2. Como classifica o comportamento na sala de aula dos alunos do curso de 

Técnico de Comércio?  



Mau. 

3. A que razões atribui o mau comportamento na sala de aula de um aluno, em 

geral?  

 

4. A que razões atribui o bom/mau comportamento dos alunos da turma 10.º K do 

curso de comércio na sala de aula?  

Neste curso acho que em primeiro lugar não estão motivados para o curso, eu fiz 

um inquérito logo no início do ano e nenhum deles queria vir para este curso e 

acho que as pessoas têm de estar motivadas para o curso. E segundo, 

pareceram alunos muito revoltados por os pais os estarem a obrigar a estudar e 

eles não quererem, as pessoas não podem ser obrigadas a estudar. Por 

obrigação ninguém faz nada. E depois uma influência muito grande, eles no fundo 

tiveram líderes na própria sala de aula, a influência de uns relativamente aos 

outros e infelizmente em vez de se influenciarem para a parte positiva 

influenciaram-se foi para a parte negativa e sempre para o mal e não para o bem. 

Agora não os deixo abusar mesmo. Eu houve uma altura que facilitei, agora 

fazem uma vez, fazem uma segunda e vão para a rua. 

Está-me obrigar a um esforço grande emocional, físico. 

5. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de 

aprendizagem favorável aos alunos de forma geral? 

Estar a ser mais acessível, mas impor as normas. Recuei, mas não deixo de 

impor algumas normas. 

6. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de 

aprendizagem favorável aos alunos da turma 10.º K do curso de técnico de 

comércio?  

 

 



PROFESSORA COOPERANTE 

I  - CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA 

  

1. Pode dizer-me o seu nome e idade? 

58 anos. 

2. Qual a sua formação?  

Licenciatura em Economia. 

 

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL  

1. O que o motivou a exercer esta profissão? Foi a primeira oportunidade de 

trabalho.  

Gostei e fiquei a lecionar. 

2. É contratado ou efetivo?  

Efetiva. 

3. Qual o seu tempo de serviço como docente? De que forma obteve a 

profissionalização?  

34 anos. Fiz estágio pela Universidade Aberta, há 19 anos. 

4. Há quanto tempo desempenha funções nesta escola?  

5 anos nesta escola. 

5. Quais as disciplinas que leciona e em que níveis? Quais as disciplinas e 

nível/níveis que mais gosta de lecionar? Porquê?  

Profissional e Ensino Recorrente Nocturno. Economia e Direito do 12.º ano. 

Economia de todos os níveis, porque é a minha formação, onde me sinto mais à 

vontade. Embora também gostei de lecionar Contabilidade. 

6. De que forma planifica as suas aulas? Acredita que uma adequada planificação 

das aulas constitui uma ferramenta eficaz na promoção do sucesso escolar?  

Ponho os tópicos numa folha. Retiro exercícios de manuais e da internet, 

seleciono com uma semana de antecedência extratos de manuais e da internet, 



notícias de jornais. Nem sempre é eficaz, ajuda. Adapto a aula à turma. Não 

consigo cumprir à risca a planificação. Os alunos dos cursos profissionais são 

indisciplinados. 

7. Quais os recursos e actividades que utiliza com maior frequência? Porquê?  

Os recursos são fotocópias, power points (videoprojetor), filmes, quadro normal, 

calculadora, exercícios no quadro, peço para trazer notícias de jornais ou da 

internet  para comentar.  

8. Que atividades considera mais motivadoras para os alunos nas disciplinas que 

leciona?  

9. Quais as maiores dificuldades dos alunos na aprendizagem? O que se podia 

mudar para facilitar a aprendizagem?  

10. Na sua opinião qual a pertinência da formação contínua de professores no 

actual sistema educativo?  

Não tem sido. As acções de formação disponíveis para o grupo 430 não são. 

Faço formação porque preciso de créditos. Não tem acções de formação que 

ajudem a melhorar as aulas, novas formas, técnicas para ensinar Economia. 

Expeto Word e Excel. A melhoria é à custa dos seu esforço, não por causa da 

formação. Não melhorou as aulas por causa da formação. 

11. Qual o balanço que faz do seu desempenho como docente? Voltaria a tomar a  

docente?  

Nem mau nem óptimo, tem sido positivo. Se soubesse que chegava a esta idade 

com estes problemas todos pela frente, não. Não por não gostar do que faço mas 

pelo que a carreira mostra. Se eu soubesse aos trinta anos que agora não me 

conseguia reformar. Estar muitas horas na escola, o que podia ser melhorado não 

é. Se eu soubesse que as expectativas no fim da vida era trabalhar até aos 67 

anos. Não é fácil aturar adolescentes quando se tem 60 anos.  

12. Quais as suas maiores dificuldades no dia-a-dia como professor?  

Tentar encontrar a solução ideal para cativar os alunos os alunos e para 

conseguir atraír-lhes a sua atenção, conquistá-los. A dificuldade é em lidar com 

eles. 



 

III – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO E DA ESCOLA  

1. Como caracteriza o ambiente de ensino atualmente?  Como define a relação 

com os alunos? E com os restantes órgãos da escola?  

Tenho uma boa relação com os alunos. Não implica que não passe grande parte 

da aula a mandar desligar o telemóvel, a tirar os fones. Tenho um bom 

relacionamento quer com os colegas quer com os funcionários quer com os 

órgãos de direcção. Há um bom ambiente de ensino.  

2. Acha que se poderia fazer alguma coisa para que o envolvimento dos pais no 

processo de ensino/aprendizagem fosse maior?  

Os pais não se envolvem muito. O problema dos miúdos mais problemáticos é 

que os pais se envolvem menos. Não tenho sugestão. Educar os pais para que 

soubessem educar os filhos. 

Tentar que os pais se responsabilizassem mais, chamá-los à escola, só que eles 

não vêm. Tentar impôr regras dentro da própria casa deles é difícil e quando eles 

não trazem regras de casa, aqui também não as aplicam. E os pais, a maior 

parte, não gostam que chamem à atenção dos filhos. 

3. Acha que esta escola tem um papel ativo na sensibilização dos alunos e 

encarregados de educação para a importância dos estudos? Porquê?  

Sim, eles andam sempre preocupados em contactar os pais. 

4. Considera que este estabelecimento de ensino presta apoio escolar adequado 

aos alunos? Possui mecanismos adequados para combater o insucesso escolar? 

Dê exemplos.  

Acho que sim. Tem muitos recursos, estão é a ficar obsoletos. 

5. Considera que a oferta escolar deste estabelecimento de ensino é adequada às 

necessidades socioeconómicas locais?  

Só abrem os cursos que a DREN autoriza. Não é a escola que decide, esta faz 

propostas. Não está adequada às necessidades, mas não é por causa da escola. 

 



IV–CARATERIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ALUNOS/PROFESSORES/CONTÉUDOS  

1. Qual a taxa de sucesso da disciplina que lecciona?  

Tem de ser 100% senão não fazem o módulo, cerca de 80% deixa recupera o 

módulo. 

2. Considera que os conteúdos dos currículos estão adequados ao tempo letivo?  

Nos profissionais não está mal, se os alunos estivessem bem comportados.   

3. Quais as principais dificuldades evidenciadas pelos alunos em geral?  

Perceber o que está a ler, entender, interpretar. Na disciplina têm dificuldade em 

tudo que tenha operações com cálculo, conteúdos como taxa de inflação, taxa de 

actividade, taxa de desemprego, na contabilidade nacional a balança de 

pagamentos. 

4. Considera que a avaliação dos alunos é um processo que pode ser aproveitado 

para minorar um insucesso escolar?  

Os critérios de avaliação facilitam o sucesso. Pode ser aproveitado para minorar o 

insucesso. 

5. Como classifica e descreve os acontecimentos evidenciados pelos alunos 

relativamente a conceitos e processos das disciplinas que leciona?  

Os conceitos custam a assimilarem. Os conceitos começam a ser muito técnicos 

e eles têm dificuldade, depois lá se vão habituando. 

 

 

 

V – CARATERIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR- ALUNO  

1. Considera que existe alguma relação entre o relacionamento professor/aluno 

e empenho deste na aprendizagem?  

Sim, tem que haver. Se eles não gostam do professor, dificilmente aprendem.  

2. Como considera o relacionamento com os seus alunos em geral?  

É bom. 



3.  Como considera o relacionamento com os alunos do 10.º ano do curso de 

Técnico de Comércio?  

Com esta turma é bom. 

4.  Segundo a sua perspetiva qual o perfil que deve ter o professor para motivar 

mais o aluno para a aprendizagem? Porquê? 

Eu sinto que muitas vezes que o facto de eu não ser demasiado autoritária, 

depois tem um lado negativo no momento que eu quero exercer a autoridade eles 

não aceitam tão bem essa autoridade, não ligam, como quem diz “hoje a 

professora deve estar maldisposta”. 

Para motivar eles têm de gostar do curso e das disciplinas, mas muitas vezes são 

colocados onde tem vagas, por isso a motivação é nula, a gente sente-se a remar 

contra a maré, são disciplinas que já obriga a um certo esforço intelectual, estar 

atento, perceber, relacionar conceitos e eles não são alunos, num 10.º ano normal 

de prosseguimento de estudos conseguem, mas aqui não. 

É assim, (perfil) deve ser democrático, deve conseguir exercer autoridade, mas 

em determinada turma pode não funcionar. É como tudo, tu tens dois filhos e 

provavelmente um não te reage da mesma maneira que o outro a um castigo, 

uma punição, e és o mesmo pai, a mesma mãe. 

 

5. Segundo a sua perspectiva qual o perfil que deve ter o professor para impor 

ordem e disciplina na sala de aula? Porquê?  

Sei lá.   Muitas vezes é melhor ter um clima ameno, do que um clima hostil. 

6. Considera que um professor que estabelece maior proximidade afectiva com 

os alunos facilita a aprendizagem nos seus alunos? De que modo?  

Acho que sim. Talvez porque a afetividade lhes transmita um sentimento de não 

querer contrariar tanto o professor, gosto de ti, não te vou arreliar, vou estar 

atento, fazer um esforço. 



7. Considera que um professor que se mostra disponível/acessível influencia a 

aprendizagem? De que modo?  

Se o professor é acessível, está disponível para tirar dúvidas, os miúdos sentem-

se confiantes, em que podem pedir ajuda ao professor e o professor retribui. 

8. Considera que um professor que tenha com maior proximidade afetiva ou que 

crie mais ligações afetivas com o aluno consegue impor ordem e disciplina na 

sala de aula? De que modo?  

É mais difícil, mas consegue-se. O facto de ter mais proximidade afetiva com os 

alunos não significa que eles não saibam que têm regras a cumprir. 

Se um aluno tem um problema pessoal desabafa e depois a aula tem de 

continuar.  

9. Considera que um professor que se mostra acessível/disponível para os seus 

alunos consegue impor ordem e disciplina na sala de aula? De que modo? 

Acho que sim. 

 

IV – COMPORTAMENTO  

1. Como classifica o comportamento na sala de aula dos seus alunos, em geral?  

É mais para o razoável, alguns é bom, outro é muito mau. 

2. Como classifica o comportamento na sala de aula dos alunos do curso de 

Técnico de Comércio?  

É razoável. Nas outras duas turmas é muito bom, nesta é razoável. 

3. A que razões atribui o mau comportamento na sala de aula de um aluno, em 

geral?  

Tem muito a ver com a má educação. A maior parte dos miúdos que é 

malcomportada é porque não aceita regras. 

 

Primeiro, quando os alunos se portam mal, trazem falta de disciplina de casa e 

eles aqui não querem receber autoridade, não gostam do curso, não querem estar 

atentos. 

Para mim é que vem de casa. 



4. A que razões atribui o bom/mau comportamento dos alunos da turma 10.º K do 

curso de comércio na sala de aula?  

Nesta turma tem a ver com má educação.  

5. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de 

aprendizagem favorável aos alunos de forma geral? 

Provavelmente se entrevistasses um professor do ensino de prosseguimento de 

estudo em que o objetivo de estudos não é o 12.º ano mas um curso superior, 

provavelmente aí conseguirias criar um clima de aprendizagem mais favorável 

porque o receptor está disposto a ouvir-te. Tem de haver motivação por parte dos 

alunos. 

Tenho um aluno que desistiu e o próprio psicólogo não percebe porque um dado 

aluno não consegue estar atento, ter um obstáculo e ultrapassá-lo, vir às aulas 

em vez de faltar, cumprir as tarefas que tem. Como é que nós professores 

havemos de saber como motivar se as próprias pessoas se eles não aceitam que 

lhes digam qual o caminho. 

Será fácil se o próprio aluno tiver um objetivo de vida, agora se vem para a escola 

porque a mãe não o pode ter em casa, tipo infantário, têm de estar em algum 

sítio. 

E depois o futuro para esta gente também não é fácil.  

Nestes alunos de cursos profissionais, eles mesmo acham que os alunos que são 

dos cursos profissionais são considerados burros. Não havia de ser assim. Eles já 

vêm para aqui a dizer temos dificuldades e não vamos conseguir. 

Eu só tento que eles não entrem em conflito com eles próprios, a gente tenta os 

ajudar. 

6. No seu entender de que forma se pode proporcionar um clima de 

aprendizagem favorável aos alunos da turma 10.º K do curso de técnico de 

comércio?  

 

 



Aluno A – Aluno com mau comportamento e falta de aproveitamento 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS IDEIAS-CHAVE 

I - 

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar o 

aluno 

Aluna com dezanove anos, que 

reprovou três vezes e desistiu 

uma vez.  

Estabilidade profissional dos 

pais. 

Optou pelo curso porque gosta 

de lidar com pessoas, falar, 

comunicar e também porque 

queria acabar o 12.º ano. 

Aponta falta de rapidez na 

solução dos problemas por parte 

da direção. 

As dificuldades são em estudar 

porque “nunca fui rapariga de 

estudar”, dificuldade em abstrair-

se dos problemas fora de 

escolas, “não consigo deixar na 

porta da escola os problemas”. 

Insucesso 

escolar; 

Instabilidade 

familiar; 

Conclusão do 

12.ºano; 

Ambiente familiar 

pouco apoiante; 

Dificuldade de 

regulação 

emocional. 

II – 

Caracterização 

socioeducativa 

e ambiente 

educativo 

III – A disciplina 

de economia 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente à 

disciplina de 

Economia  

Gosta das aulas e da professora 

de Economia, “é a única tirando 

outra professora que nós temos 

(…), são as únicas que nos 

sentimos à vontade”; 

“É mais com esta professora que 

nós resolvemos os problemas”; 

“Porque é que não sentem isso 

em relação aos outros 

professores?” “Porque nós 

vimos os outros professores 

como os maus da fita, são muito 

mais rigorosos e como eu 

costumo dizer fica na lista negra, 

são os nossos inimigos e nós 

desde aí vimos que os 

professores não nos querem o 

bem”; 

Empatia; 

Capacidade de 

ouvir; 

 

Interesse genuíno 

nos alunos; 

 

Flexibilidade do 

professor; 

 

Aulas muito 

intensivas; 

 

Aproveitam a 

desordem; 

 

Ligação da turma; 



“É difícil fazer tudo direitinho 

como eles nos pedem”; 

“Não temos pausa nenhuma”; 

Na disciplina onde há muitos 

problemas: “a professora fala, 

fala”; 

“Os professores em nós já não 

têm mão e nós também 

aproveitamos isso e ficamos aí a 

abandalhar”; 

A professora de Economia 

“ajuda-nos muito em questão da 

ligação da turma”; 

Prefere trabalhos individuais e 

visitas de estudo; 

“A minha atenção nesta 

disciplina não está tão favorecida 

(…) eu aproveito-me da bondade 

da professora, às vezes 

destabilizo-me um pouco na aula 

e lá está daí as dificuldades (…) 

porque a professora tem bom 

ensino (…) e depois temos 

dúvidas”; 

“Não tem que mudar nada, 

porque a professora tem mão em 

nós”; 

Só estuda nas aulas; 

As dificuldades “têm a ver com 

os alunos, é a turma”. 

 

Motiva trabalhos 

individuais e 

visitas de estudo; 

 

Consciência que o 

mau 

comportamento 

se deve a fatores 

inerentes à sua 

própria pessoa. 

IV - 

Relacionamento 

interpessoal 

 Obter 

perceções 

descritivas e 

avaliativas do 

aluno sobre a 

relação com os 

professores 

  

Relacionamento bom só com 

alguns colegas; 

“O que se passou na turma, isso 

de furtar, não há ligação”; 

“Há conflitos com coisas 

mínimas”; 

 

 

Acontecimento 

grave no início 

das aulas 

condicionou o 

relacionamento. 

 

 

 



 Inferir sobre a 

relação entre 

perfil do 

professor e a 

disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade  

Relativamente a uma professora 

com a qual têm conflitos: 

“Quer exigir uma coisa e não 

puxou por nós” 

“Não sabe dar aulas, não sabe 

ensinar (…) se temos uma 

dúvida ela não sabe explicar e 

(…) depois passa à frente” 

Perfil ideal de professor para 

motivar: 

“Não digo ser amigo (…) ser 

amigo vai dar um certo á vontade 

à turma”  

“Nós alunos não temos a postura 

que devemos ter” 

“Isso é querer o bem-estar do 

aluno” 

“Acho que poderia ser bom para 

o aluno” 

Exigência sem 

preparação, sem 

legitimidade; 

O professor não 

deve ser amigo; 

Querer o bem-

estar do aluno. 

V - 

Comportamento 

 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente ao 

seu 

comportamento, 

da turma em 

geral  

 Obter a sua 

sugestão de 

melhoria do 

comportamento 

da turma 

Considera ter comportamento 

razoável na maioria das 

disciplinas e a Economia, 

inclusive. 

 

Atribui o mau comportamento ao 

fato de “não ter ordem na sala ao 

lado do professor e do aluno”  

“Nós achamos que estar na aula 

é muito doloroso, muito 

cansativo”,  

Responsabilidade 

do professor e do 

aluno; 

 

Sofrimento 

associado a estar 

na sala de aula. 

Quadro 4 – Síntese da entrevista ao aluno A 

 
 

Aluno B – Aluna com bom comportamento e aproveitamento 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS 

IDEIAS-

CHAVE 



I - 

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar o 

aluno 

Aluna com dezassete anos. Ficou 

retida uma vez no 10.º ano 

(atualmente tem muito bom 

aproveitamento); 

Estabilidade profissional dos pais; 

“Este foi a última opção”, mas está a 

gostar; 

“O nosso curso é muito de realizar 

eventos e temos sempre o apoio da 

direção"; 

A disciplina preferida é Educação 

Física porque “não há conflitos”. 

Anterior 

insucesso 

escolar; 

 

Falta de 

opções; 

 

Escola 

apoiante; 

 

Harmonia. 

II - 

Caracterização 

socioeducativa 

e ambiente 

educativo 

III – 

A disciplina de 

Economia 

 Obter a 

perspetiva do aluno 

relativamente à 

disciplina de 

Economia:  

Gosta das aulas de Economia, 

prefere exercícios práticos, “não 

aquelas em que a professora está 

sempre dar teórica e a falar, falar", 

prefere trabalhos práticos 

individuais; 

Visitas de estudo consideradas as 

atividades mais motivadoras; 

Na disciplina “acho que é um 

bocado complicado”, dificuldade em 

interpretar gráficos, e dados 

perceber a linguagem; 

Sugestão de “aprender mas de 

forma divertida” atividades, com 

jogos”; 

Estuda só para os testes, “também 

estou atenta nas aulas”. 

Aulas 

práticas 

 

Interesse 

genuíno 

nos alunos 

 

Flexibilida-

de do 

professor 

IV -  

Relacionamento 

interpessoal 

 Obter perceções 

descritivas e 

avaliativas do aluno 

sobre a relação 

com os 

professores; 

  

 Inferir sobre a 

relação entre perfil 

do professor e a 

Com a turma “O relacionamento é 

bom, dou-me bem com toda a 

gente”; 

A turma é razoável, “alguns estão 

em conflitos com os outros, mas a 

maioria dá-se todos bem”; 

Perfil ideal do professor para 

motivar: “amigável mas ao mesmo 

tempo exigente”, “conseguir explicar 

 



disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade. 

a matéria de maneira a que nós 

percebamos”; 

“Não ali sempre os 90 minutos 

sempre ali a matéria”; 

“Ser firme” (…), “não deixar abusar”;  

Perfil do professor para impôr 

ordem e disciplina: “Firme”, 

“rigoroso mas não muito, senão não 

consegue a motivação dos alunos”; 

Proximidade afetiva: “dentro da 

escola não deve haver esse tipo de 

relação”, mas “possivelmente ajuda 

à aprendizagem”, acha que 

havendo depois o professor não 

consegue impor ordem e disciplina; 

“O aluno está habituado a ter uma 

relação diferente com o professor, 

(…) “tem tendência a abusar um 

bocado, por ter aquela confiança 

com o professor”; 

Professor mostrar-se disponível: 

“ajuda-me na minha aprendizagem”, 

acha que consegue impor ordem e 

disciplina; 

V -  

Comportamento 

 

 Obter a 

perspetiva do aluno 

relativamente ao 

seu 

comportamento, da 

turma em geral  

 Obter a sua 

sugestão de 

melhoria do 

comportamento da 

turma 

Acha que tem bom comportamento 

a todas as disciplinas; 

Mau comportamento associado: “há 

aquela tendência para trazer os 

problemas de casa”; 

Mau comportamento relacionado 

com o professor “incapacidade de 

pôr ordem na sala ajuda a que os 

alunos abusem”. Sugestão:    

“impor-se logo, mesmo que tome 

medidas extremas”, “arranjar uma 

maneira dos alunos perceberem 

que não são eles que mandam, mas 

sim o professor e eles não podem 

abusar”. 

 

Quadro 5 - Síntese da entrevista ao aluno B 



 

 

Aluno C – Aluno com mau comportamento e sem aproveitamento 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS IDEIAS-

CHAVE 

I - 

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar 

o aluno 

Aluno com vinte e um anos;  

Estabilidade profissional dos pais; 

Ficou retido duas vezes (atualmente tem 

mau aproveitamento); 

“Este foi o único curso profissional que 

abriu”; 

Não está a gostar do curso, porque “a 

matéria torna-se muito saturante, os 

professores só querem é dar matéria, 

matéria, matéria, não vêm o lado do 

aluno que está ali a levar com aquilo e 

não tem descanso” “podiam fazer aulas 

mais animadas, que tenham a ver com a 

matéria”; 

“Temos uma professora que não vale a 

pena interagir, que ela não quer saber de 

nós”, “está sempre a falar para aquela 

fila, e ignora-nos”, “desde o primeiro dia 

de aulas que a setora entrou de uma 

forma que não havia ter entrado e depois 

a turma foi reagindo à forma que ela falou 

para nós”, depois da realização da 

atividade do evento o comportamento 

melhorou mas “desde que a professora 

apresentou um teste com quarenta 

perguntas para 90 minutos” os 

problemas voltaram; 

Direcção atual toma atitudes mais 

drásticas; 

“O setor também é altamente”; 

“Não sei uma boa maneira de estudar 

(…), “não sei estudar”. 

Anterior 

insucesso 

escolar e 

atual falta 

de 

aproveita-

mento; 

 

Falta de 

opções; 

 

Aulas 

maçadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - 

Caracterização 

socioeducativa 

e ambiente 

educativo 



III –  

A disciplina  

de economia 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente 

à disciplina de 

Economia. 

Gosta das aulas de Economia, gosta de 

“téorica, mas também prática”, também 

considera “a setora consegue se 

absorvemos uma que a professora dá”; 

 Atividades mais motivadoras: “fazer 

estatísticas, fazer trabalhos, ou mesmo 

visitas”; coisas práticas e divertidas “se o 

que estamos a fazer é agradável vamos 

estar atentos”; 

Dificuldades/facilidades: “Eu olho para o 

gráfico sei que tenho de o analisar, mas 

não sei como hei de começar”, “as 

contas a Economia nem não são assim 

muito difíceis”, apreensão de conceitos 

facilitada porque esta professora 

“quando nos dá o conceito de alguma 

coisa tenta meter aquilo com palavras 

que nós conheçamos”; 

Sugestão de melhoria “começar pela 

turma, melhorar o seu comportamento”, 

“temos de estar mais calados”, “não estar 

sempre a interromper a aula”, “nós é que 

temos a tendência”; 

Estuda só para os testes; 

“A sugestão é a que a turma se 

comportasse um pouco melhor”, 

“estamos à vontade com esta setora”. 

Aulas 

téoricas e 

práticas; 

 

Atividades 

agradáveis; 

 

Flexibilida-

de do 

professor 

IV - 

Relacionamento 

interpessoal 

 Obter 

perceções 

descritivas e 

avaliativas do 

aluno sobre a 

relação com os 

professores 

  

 Inferir sobre 

a relação entre 

perfil do 

professor e a 

Com os meus colegas de turma “dou-me 

super bem”, com os professores também 

exceto com uma; 

Perfil ideal do professor para motivar: 

“um professor para incentivar um aluno 

tem que primeiro ver se estamos a gostar 

ou não, se não estivermos a gostar tem 

de arranjar outro método para nos 

incentivar”, “falar da matéria mas de uma 

maneira mais divertida”; 

Perfil do professor para impor ordem e 

disciplina “ele é que manda, se nós nos 

 



disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade  

comportarmos mal ele tem o direito de 

nos castigar”, “temos que entender que 

porque por vezes o nosso 

comportamento não é aceitável”; 

Proximidade afetiva: “é bom para nós, 

porque sentimos que estamos mais 

seguros”, acha que consegue impor 

ordem e disciplina; 

Professor mostrar-se disponível: “acho 

que ajudava”, tem a ver com outros 

fatores. 

V -   

Comportamento 

 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente 

ao seu 

comportamen-

to, da turma 

em geral 

  

 Obter a sua 

sugestão de 

melhoria do 

comportament

o da turma 

“Acho que tenho mau comportamento a 

algumas disciplinas, perturbo”; 

Mau comportamento da do aluno e da 

turma: “a matéria não interessa tanto”, “à 

segunda-feira, não estamos o fim de 

semana juntos”, “tem a ver connosco”, “ 

a nossa turma é muito faladora”, dia que 

só faltaram ao respeito a uma 

professora, porque “a professora nos 

faltou ao respeito a nós”; 

Sugestão: “aulas mais práticas”; 

“A Economia o comportamento até não é 

mau de todo, é mais à quinta-feira de 

tarde porque já estamos mais cansados”. 

Não se 

sentem 

respeitados 

 

Cansaço 

agrava mau 

comporta-

mento 

Quadro 6 - Síntese da entrevista ao aluno C 

 

 

Aluno D – Aluna com bom comportamento e aproveitamento 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS 
IDEIAS-

CHAVE 

I -  

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar o 

aluno 

Aluna com dezassete anos; 

Instabilidade profissional dos pais. Vive 

com os avós; 

Ficou retida duas vezes (atualmente 

tem bom aproveitamento); 

 

Anterior  

insucesso 

escolar e 

atual bom 

aproveita-

mento 

 

 

II - 

Caracterização 

socioeducativa 



e ambiente 

educativo 

Escolha do curso: este não foi uma 

opção inicial, no entanto está satisfeita, 

porque espera “quando entrar para o 

mercado de trabalho ser nesta área”; 

Está a gostar do curso, no entanto acha 

que os professores “deveriam ser mais 

rígidos com os alunos, deveriam ser 

mais abertos com os alunos, eles 

fecham-se um bocado (…) parece que 

têm um pouco de medo dos alunos e às 

vezes isso dificulta o ambiente na aula 

e depois desprezam um bocado 

também os cursos profissionais”; 

“Rígidos a nível disciplinar e abertos a 

nível (...) de mentalidade, de fala”; 

A idade dos professores é apontada 

como fator de incapacidade em impor 

ordem e disciplina; 

Dificuldade: precisa de orientação para 

estudar, que lhe definam objetivos 

concretos. 

Este curso 

não foi uma 

escolha 

 

Sugere 

rigidez 

disciplinar e 

abertura 

para falar 

com os 

alunos por 

parte dos 

professores 

 

Alguns 

professores 

têm medo 

dos alunos. 

III - A disciplina 

de economia 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente à 

disciplina de 

Economia. 

Gosta das aulas de Economia, “não 

costumo gostar muito de aulas 

práticas” sugere que a professora dê a 

matéria e depois faça uma ficha; 

“Fazer exercícios e estar a resolver as 

coisas que são dadas visto que tenho 

apesar de ter dificuldades a 

matemática gosto de fazer contas; 

“Gosto de saber a definição de cada 

coisa (…) nem sempre, é um bocado 

difícil, é complicado, apesar estar agora 

que estamos poucos (…) continua a ser 

complicado”; 

“Não gosto de trabalho de grupo (…) há 

alguém que quer fazer tudo, há sempre 

alguém que quer fazer metade e outro 

que não quer fazer nada (…) eles não 

queriam fazer nada (…) eu queria fazer 

Prefere 

aulas 

teóricas 

com um 

pouco de 

prática; 

 

Atividades 

agradáveis; 

 

Flexibilida-

de do 

professor. 



o trabalho (…) eu não quero ter 

negativa por causa dos outros” “eu 

como tenho boas notas (…) eles puxam 

sempre para mim (…) agora que si 

como é fazer trabalhos de grupo com 

eles eu mesma lhe disse que não quero 

fazer mais trabalhos com eles”; 

 

Prefere os trabalhos individuais; 

“Atividades mais motivadoras: é bom 

quando o professor dá a matéria (…) e 

no fim da aula ou na próxima dê uma 

ficha” “passe um power point ou um 

prezi com palavras mais fáceis” e 

“passar no caderno”; 

 

Dificuldades na disciplina:  

Nas fórmulas, “não é pior que a 

Matemática, mas também não é mais 

fácil”; 

Sugestão de melhoria para facilitar a 

aprendizagem: “apoio extra” fora da 

aula, porque “há sempre aqueles 

alunos que acham que têm o horário 

muito preenchido”, “mais quarenta e 

cinco minutos ou noventa minutos não 

irá fazer diferença”; 

“Eu não estudo (…) como tenho boa 

capacidade de memória”. Só estuda 

para os testes; 

Propõe fichas a realizar na aula que 

contem para a avaliação.  

IV - 

Relacionamento 

interpessoal 

 Obter 

percepções 

descritivas e 

avaliativas do 

aluno sobre a 

relação com os 

professores; 

“Tenho um bom relacionamento com os 

meus colegas de turma, só que penso 

que muitos deles não agem conforme a 

idade que têm (…) muitos da minha 

turma não gostam de mim exatamente 

por eu dizer a verdade (…) o 

relacionamento é bom (...) porque eu 

Considera 

colegas 

infantis; 

Para evitar 

conflitos, 

não opina. 



 Inferir sobre a 

relação entre 

perfil do 

professor e a 

disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade.  

não digo nada, não comento, não opino 

(…) para não arranjar conflitos”; 

“Uma coisa que a minha turma tem 

dificuldade entre si é conhecerem-se 

uns aos outros (…) eles conhecem pelo 

que as pessoas dizem”; 

Relacionamento com os professores: 

“Problemas só tenho com uma 

professora (…) isso é a turma toda (…) 

ela já não está em condições para 

ensinar (…) não sabe ensinar, não 

sabe mesmo (…) quando nós dizemos 

setora não percebemos, setora pode 

explicar outra vez, ela parece que fica 

nervosa (…) pára no tempo (…) por 

vezes chora nas aulas (…) ela até já me 

quis dar uma falta disciplinar só por ir à 

casa de banho (…) os meus colegas 

passam-se muito mais que eu (…) ela 

diz coisas e depois passado um tempo 

falamos-lhe disso e ela diz que não 

disse, mas disse”; 

 

Perfil ideal do professor para motivar: 

“deve ser rígido (…), deve ser afável, 

carinhoso, preocupar-se (…) mas não 

deixar abusar (…) um professor que 

capta a nossa atenção no início terá a 

nossa atenção até ao fim do curso”; 

Em relação à professora com quem a 

turma tem conflitos: “a professora 

chegou lá e ditou logo as regras, não se 

apresentou, como se nós dos cursos 

profissionais fossemos monstros (…) 

as coisas podem ser ditas mas 

depende do tom como é dito” (…). Nós 

quando não conhecemos uma pessoa 

pelos movimentos nós conseguimos 

dessa pessoa… (…) A forma dela 

chegar lá e dizer (…) é assim, assim, 



eu é que sei (…) se deres respeito, 

respeito te darão (…) sempre a 

respeitei e ela disse que estava farta de 

mim e eu fiquei desconfortável”.  

A aluna indica que se não fossem 

outros a ajudar não conseguir ter 

aproveitamento na sua disciplina. 

  

Perfil do professor para impor ordem e 

disciplina: “falar docilmente mas tem de 

ser um pouco de tudo para todos”; 

Proximidade afetiva: “eu acho que sim, 

que tem muito a ver (…) essa tal 

professora (…) estamos todos 

contentes quando a vemos (…) seria 

muito mais fácil aprender (…) às vezes 

um professor não consegue captar a 

atenção (…) é difícil. Acha que 

consegue impor ordem e disciplina; 

Professor mostrar-se disponível: “se for 

um aluno que tenha interesse acho que 

é bom”. 

V - 

Comportamento 

 

 Obter a 

perspetiva do 

aluno 

relativamente ao 

seu 

comportamento, 

da turma em 

geral; 

 

 Obter a sua 

sugestão de 

melhoria do 

comportamento 

da turma. 

“Acho que não me porto mal, às vezes 

rio-me”, “na maioria das aulas estou 

sempre calada”; 

Mau comportamento da turma: “apesar 

de depender do professor também 

depende dos alunos, se em casa têm 

respeito pelos pais ainda mais 

deveriam ter por quem os está a ajudar 

a mais tarde terem um trabalho (…).Eu 

também tenho problemas em casa (…) 

tenho pessoas da minha família que 

ajudam a perceber (a focar-se) (…) as 

que não percebem tento sempre 

ajudar, para tenta abstrair-se, senão 

nunca mais vão conseguir (…) Muitos 

vão ter muitas dificuldades no mercado 

de trabalho se alguém não disser a 

Não se 

sentem 

respeitados 

 

Cansaço 

agrava mau 

comporta-

mento 

 

Falta de 

controlo 

emocional 



mesma coisa que eles esperavam ouvir 

eles descambam logo, acho que não há 

nada que se possa fazer”. 

Quadro 7 - Síntese da entrevista ao aluno D 

 



Professora Cooperante 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS IDEIAS-CHAVE 

I -

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar 

o professor 

Idade 58 anos, licenciatura em 

Economia. 

“Foi a primeira oportunidade de 

trabalho. Gostei e fiquei a 

lecionar”. 

Com 34 anos de serviço, efetiva, 

profissionalização obtida através 

de estágio pela Universidade 

Aberta, há 18 anos. Está há 5 anos 

nesta escola. 

Muita 

experiência no 

ensino. 

 

II - 

Caracterização 

socio 

profissional 

III - 

Caracterização 

do ambiente 

educativo e da 

escola 

 Obter a 

perspetiva do 

professor 

relativamente 

ao ambiente 

educativo e à 

escola  

“Há um bom ambiente de ensino”; 

“Os pais não se envolvem muito. O 

problema dos miúdos mais 

problemáticos é que os pais se 

envolvem menos.”; 

“Só abrem os cursos que a DREN 

autoriza. Não é a escola que 

decide, esta faz propostas. Não 

está adequada às necessidades, 

mas não é por causa da escola.” 

Falta de 

interesse dos 

pais; 

 

As ofertas não 

estão 

adequadas às 

necessidades. 

IV - 

Caraterização da 

avaliação do 

desempenho 

alunos/professo

res/ conteúdos 

 Obter 

perceções 

descritivas e 

avaliativas do 

professor 

acerca da 

avaliação do 

desempenho/ 

professor/ 

conteúdo 

Maior dificuldade como 

professora: 

“Tentar encontrar a solução ideal 

para cativar os alunos os alunos e 

para conseguir atrair-lhes a sua 

atenção, conquistá-los. A 

dificuldade é em lidar com eles.”; 

Dificuldades dos alunos: 

“Perceber o que está a ler, 

entender, interpretar. Na 

disciplina têm dificuldade em tudo 

que tenha operações com cálculo, 

conteúdos como taxa de inflação, 

taxa de atividade, taxa de 

desemprego, na contabilidade 

 



nacional a balança de 

pagamentos.” 

V - Caraterização 

da relação 

professor- aluno 

 Inferir sobre 

a relação entre 

perfil do 

professor e a 

disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade 

 

“Se eles não gostam do professor, 

dificilmente aprendem”; 

“Para motivar eles têm de gostar 

do curso e das disciplinas”; 

“É assim, (perfil para motivar) deve 

ser democrático, deve conseguir 

exercer autoridade, mas em 

determinada turma pode não 

funcionar”; 

“Talvez a afetividade lhes 

transmita um sentimento de não 

querer contrariar tanto o 

professor”; 

“Se o professor é acessível, está 

disponível para tirar dúvidas, os 

miúdos sentem-se confiantes”; 

“O facto de ter mais proximidade 

afetiva com os alunos não significa 

que eles não saibam que têm 

regras a cumprir.” 

Os alunos não 

gostam do curso 

nem das 

disciplinas; 

 

Exercer 

autoridade 

sendo 

democrático, 

mas pode não 

resultar; 

 

Considera bom 

o professor ser 

afetivo e 

acessível e que 

isso não leva à 

indisciplina. 

VI - 

Comportamento 

 Obter a 

perspetiva do 

professor 

relativamente 

ao 

comportamen-

to da turma em 

geral  

 Obter a sua 

sugestão para 

a melhoria do 

comportament

o da turma. 

“Nesta turma tem a ver com má 

educação (...) “trazem falta de 

disciplina de casa”; 

 

“Tem de haver motivação por 

parte do aluno”. 

Falta de 

educação em 

casa. 

 

Quadro 8 - Síntese da entrevista à professora cooperante 

 

 



Outra professora da turma 

TEMA OBJETIVOS EVIDÊNCIAS/EXCERTOS 
IDEIAS-

CHAVE 

I - 

Caracterização 

sociográfica 

 Caracterizar 

o professor 

Idade 60 anos, licenciatura em 

Economia. 

Motivação na escolha da profissão: 

“Associar a minha vida pessoal à vida 

profissional, maior liberdade de 

horário.” 

Quase 38 anos de serviço e há 25 anos 

na escola. 

Muita 

experiência 

no ensino 

 II - 

Caracterização 

socioprofissio-

nal 

III - 

Caracterização 

do ambiente 

educativo e da 

escola 

 Obter a 

perspetiva do 

professor 

relativamente 

ao ambiente 

educativo e à 

escola. 

“A grande diferença em relação ao 

antigamente, para pior na questão da 

disciplina e na relação das pessoas, 

mesmo entre colegas”. 

 

Falta de 

disciplina e 

deterioraçã

o da 

relação 

entre 

colegas. 

IV - 

Caracterização 

da avaliação do 

desempenho 

alunos/ 

professores/ 

contéudos 

 Obter 

perceções 

descritivas e 

avaliativas do 

professor 

acerca da 

avaliação do 

desempenho/ 

professor/ 

conteúdo. 

“Eles têm falta de afetividade, esta falta 

de disciplina, os problemas 

disciplinares, é para mostrarem. 

Algumas coisas, embora eu tenho de 

atuar, por outro lado tenho pena deles 

sinto que eles querem dar nas vistas.” 

Falta de 

afetividade 

por parte 

dos alunos. 

V - Caraterização 

da relação 

professor- aluno 

 Inferir sobre 

a relação entre 

perfil do 

professor e a 

disciplina, a 

afetividade, a 

motivação, a 

proximidade; 

Perfil ideal para motivar: “Acho que se 

deve ser um professor autoritário desde 

o início. Com esta turma acho que sim”; 

 

Perfil ideal para impor ordem e 

disciplina: “Manter sempre a mesma 

postura, porque eles abusam”; “Se lhe 

digo que com esta turma tem de ser de 

rigidez, porque só sendo rígida com 

Deve ser 

autoritário; 

 

Afetividade 

importante. 



 Obter a 

perspetiva do 

professor 

relativamente 

ao 

comportamen-

to da turma em 

geral; 

 Obter a sua 

sugestão de 

melhoria do 

comportamen-

to da turma 

eles dos alunos é que eu consigo que 

eles estejam calados”; 

 

Afetividade: “Acho que facilita muito, 

primeiro porque eles vêm uma pessoa 

amiga e têm outra facilidade de 

comunicação com o professor”. 

VI - 

Comportamento 

 

“Em primeiro lugar não estão 

motivados para o curso, eu fiz um 

inquérito logo no início do ano e 

nenhum deles queria vir para este 

curso e acho que as pessoas têm de 

estar motivadas para o curso. E (…) 

segundo, parecem alunos muito 

revoltados por os pais os estarem a 

obrigar a estudar e eles não quererem, 

as pessoas não podem ser obrigadas a 

estudar. Por obrigação ninguém faz 

nada. E (…) depois uma influência 

muito grande, (…) a influência de uns 

relativamente aos outros e (…) e 

sempre para o mal e não para o bem. 

Clima favorável: (…) ser mais 

acessível, mas impor as normas.” 

Falta de 

motivação 

dos alunos 

para o 

curso 

 

Obrigados 

a estudar 

 

Má 

influência 

por parte de 

alguns 

alunos 

 

Quadro 9 - Síntese da entrevista à professora 
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Data Descrição Reflexões 

8 de 

Janeiro 

Encontro com a Professora Cooperante 

Irma Rodrigues na escola, a qual me fez 

uma descrição generalizada da turma. A 

turma apresenta comportamentos 

desadequados e falta de interesse na 

disciplina de Economia, situação idêntica ao 

que se passa nas outras disciplinas. 

Concluo que posso direcionar o meu 

estudo para a motivação e para a 

indisciplina. 

04 de 

Fevereiro 

Agendamento de reunião com o professor 

orientador por email em conjunto com as 

outras colegas por ele orientadas 

 

07 de 

Fevereiro 

Reunião com o professor orientador Belmiro 

Cabrito. Foi sugerido as aulas assistidas 

nos dias 24 e 27 de Fevereiro 

 

11 de 

Fevereiro 

Envio de email ao professor Belmiro com o 

pedido de confirmação da proposta das 

aulas a assistir. Por impossibilidade do 

mesmo por estar fora do país as datas 

ficaram sem efeito 

 

13 de 

Fevereiro 

Proposta de antecipação das aulas 

assistidas para dias 20 e 24 de Fevereiro, o 

qual não foi possível porque aguardava a 

autorização para realizar as entrevistas e 

questionários 

 

20 de 

Fevereiro 

Agendamento das aulas assistidas para 20 

e 28 de Abril com o professor cooperante 

 

21 de 

Fevereiro 

Deferimento da autorização pela diretora 

para realizar o meu estudo 

 

24 de 

Fevereiro 

Apresentação à turma pela Professora 

Cooperante. Posteriormente, dirigi-me aos 

Tentei criar empatia e mostrar-me 

amigável para evitar qualquer receio.  
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 alunos para explicar que estava lá para 

lecionar aulas na turma deles no âmbito de 

um mestrado que frequento e solicitei a 

colaboração destes a fim de se tornar 

proveitoso para todos. Ficou acordado com 

estes que solicitaria a sua intervenção nos 

questionários e entrevistas e entreguei os 

pedidos de autorização para os 

encarregados de educação. 

 

 

 

Averiguei que a sala de aula dispõe 

de um computador e videoprojector. 

Os registos de faltas e os sumários 

são feitos no PAGE – Portal de 

Administração e Gestão Escolar. 

27 de 

Fevereiro 

Aplivação dos questionários aos alunos. 

 

Oportunidade para perceber o clima 

de aula. Percebi que os alunos eram 

muito irrequietos. 

6 de Março Combinado com a professora cooperante 

que iniciava o módulo 4- Moeda e o 

financiamento da atividade económica no 

dia 24 de Abril. 

 

10 de 

Março 

Entrevista a dois alunos na cantina da 

escola. 

 

13 de 

Março 

Entrevista a dois alunos na cantina da 

escola. 

 

25 de 

Março 

Entrevista a uma das professoras da turma 

na sala dos professores. 

 

28 de 

Março 

Entrevista à professora cooperante na sala 

dos professores. 

 

24 de Abril 

 

Lecionação 

de aula – 1 

15:15h-

16:45h 

 

AULA LECIONADA  1 

Sumário: A evolução da moeda - o sistema 

de troca direta e os seus inconvenientes.  

O aparecimento da moeda-mercadoria. 

 

Ocorreu um pequeno percalço, embora 

tivesse solicitado com antecedência que 

ligassem o videoprojector, este desligou-se, 
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 5.ª Feira 

 

Aula 

observada 

Prof 

orientador- 

1 

e como o comando estava na posse de 

uma funcionária, em específico, tive que a 

chamar, o que atrasou um pouco a aula 

planeada.  

A aula iniciou-se então com um conjunto de 

perguntas relacionadas com a moeda a fim 

de obter um feedback dos alunos sobre as 

ideias pré-concebidas sobre o tema.   

Tendo como suporte o Prezi fiz uma 

introdução da evolução da economia de 

subsistência até ao sedentarismo, referi que 

este último causou uma produção superior 

ao consumo, e portanto um excedente 

económico e a solução foi fazer trocas a fim 

de escoar o excedente e simultaneamente 

obter os produtos que tinham em falta 

Em seguida, realizei um jogo (Atividade n.º 

1) que consistiu em simular a troca direta 

através de cartões com imagens 

representativas do produto excedentário, no 

verso dos quais, tinha a informação da 

quantidade em excesso e do produto em 

falta. Distribuí um cartão a cada aluno e 

pedi para um a um mencionarem a todos os 

elementos da turma o que precisavam e o 

que tinham para trocar. Os próprios alunos 

verificaram que não conseguiram trocar 

todos os produtos por não ter interessados 

no seu excedente ou por não encontrar 

quem tivesse excedente do que 

procuravam. Por outro lado comprovaram 

que mesmo tendo sido realizadas algumas 

trocas, estas não foram proporcionalmente 

justas (numa situação trocou-se uma 

Na avaliação diagnóstica constatei, tal 

como esperava que a noção de 

moeda que os alunos tinham é da 

moeda metálica, e que pertence ao 

“grupo do dinheiro”, por outro lado, 

tinham a noção que o “dinheiro” tinha 

passado por uma evolução, uma vez 

que já tinham visitado a Fundação 

Cupertino de Miranda. 

Tentei desde esta aula tratar os 

alunos pelo seu nome próprio, 

mostrando respeito pelos mesmos.  

 

Constatei que o uso Prezi na 

apresentação surtiu o efeito 

pretendido, ou seja, cumpriu o 

objetivo para o qual foi criado - 

“prender” a atenção dos alunos. 

No decorrer do jogo os alunos 

mantiveram-se bastante interessados 

e motivados, no entanto, na fase final 

um deles não se calava e então tive 

que usar uma linguagem mais firme, e 

este reajustou o seu comportamento. 

 

 

 

 

 

se final um dos alunos não se calava 

quando pretendia expor as 

conclusões, pelo que de forma firme 

o chamei à atenção e este reajustou 

o seu comportamento.  
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 cabeça de gado por um saco de trigo e 

noutra uma cabeça de gado por meio saco 

de trigo).Concluí esta fase com as 

desvantagens da troca direta.  

 Posteriormente apresentei a noção de 

moeda e introduzi a troca indireta. Através 

da apresentação em Prezi salientei 

diferentes imagens de moeda-mercadoria e 

a sua relação com a atividade de cada 

comunidade. Neste contexto solicitei a dois 

alunos que procedessem à leitura dos 

textos 1 e 2 sobre a troca indireta e 

indicassem os inconvenientes da troca 

indireta referidos nos mesmos. Em seguida 

apresentei as conclusões dos 

inconvenientes da moeda mercadoria. 

Neste momento, ainda me restava mais 

tempo do que o planeado pois pelo facto de 

saber que havia começado um pouco mais 

tarde, abreviei, como tal em seguida 

alonguei-me na síntese da aula a fim de 

terminar a aula no tempo previsto. 

No final da aula, terminei o preenchimento 

da grelha de observação. 

 

No meu entender nesta aula a 

motivação dos alunos esteve presente 

devido à diversificação de recursos, 

ao suscitar da curiosidade através 

de um ambiente variado com 

novidades e a exposição teórica 

curta. 

 

 

 

 

 

 

28 de Abril 

 

Lecionação 

de aula – 2 

08:15h-

09:45h 

2.ª Feira 

 

 

AULA LECIONADA  2 

 

Sumário: Da moeda-metálica à moeda 

escritural. As funções da moeda. 

 

Coloquei um vídeo com o título “ A história 

do dinheiro”, o qual junto com o guião 

serviu de ponte para continuar com o tema 

da evolução da moeda. Prossegui para a 

apresentação em Prezi de outros tipos de 
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 Aula 

observada 

Prof 

orientador- 

2 

moeda: moeda-metálica, moeda em papel e 

moeda escritural. Nesta fase realizei uma 

síntese das formas atuais de moeda. Em 

seguida realizei uma atividade (Atividade 

n.º 2) que consistiu em, após distribuir os 

alunos em grupos de dois, entregar a cada 

grupo um tipo de moeda existente na 

atualidade e solicitar que identificassem a 

forma da moeda; no fim cada par 

apresentou as suas conclusões perante a 

turma. Os documentos que levei para a 

aula eram reais: notas, moeda metálica, 

aviso de transferência bancária, cheque, 

cartão de débito, cartão de crédito. Depois 

realizaram mais um exercício de aplicação 

(n.º 1) para consolidar os conhecimentos 

em formato papel, efetuei a correção do 

mesmo e apresentei as conclusões. Concluí 

com uma síntese da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

A Atividade n.º 2 criou uma dinâmica 

interessante motivando os alunos. De 

facto, nos questionários os alunos 

tinham manifestado a sua preferência 

pelas aulas práticas, esta foi bem-

sucedida comprovando-se o mesmo 

no comportamento que evidenciaram 

(empenho, participação, disciplina). 

 

O trabalho em pares também foi 

positivo porque permitiu que quando 

um dos alunos do grupo tem mais 

dificuldades o colega o auxilie de 

forma mais próxima. 

 

 

 

5 de Maio 

 

Lecionação 

de aula - 3 

08:15h-

09:45h 

 

2.ª Feira 

AULA LECIONADA  3 

 

Sumário: Realização de power point pelos 

alunos para apresentar no Dia da Europa 

sobre as moedas de cada país da zona 

euro. 

 

A terceira aula decorreu na Biblioteca da 

escola, onde foi possível os alunos terem 

acesso a computadores com internet. No 

início da aula referi as orientações para a 

realização desta atividade (Atividade n.º 3). 

 

 

 

 

 

 

Os alunos permaneceram 

interessados na atividade proposta, 

embora se manifestassem mais 

barulhentos e indisciplinados, sendo 

preciso por diversas vezes chamá-los 

à atenção. Concluí que numa aula de 
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 Esta atividade consistiu em aceder ao site 

do Banco Central Europeu e recolher a 

informação sobre as faces de cada uma 

das moedas do país que lhes foi atribuído e 

complementar com informação adicional de 

outros sites sobre o mesmo país: bandeira 

e outros dados significativos. No decorrer 

da aula os alunos foram apresentando as 

conclusões dos dados recolhidos e no fim 

da aula os alunos enviaram os seus Power 

Point para o meu email, a fim de os 

mesmos serem apresentados no Dia da 

Europa.  

 

pesquisa para os alunos se manterem 

mais focados o ideal seria entregar 

uma ficha que obrigasse o seu 

preenchimento, por exemplo,  

orientado-os para resolução de 

questões específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de Maio 

 

Lecionação 

de aula - 4 

 

15:15h-

16:45h 

 

5.ª Feira 

 

 

AULA LECIONADA  4 

Sumário: O preço. 

Visualização de um vídeo “A estabilidade 

de preços é importante porquê?” 

Na quarta aula iniciei com uma 

apresentação breve sobre o tema do preço, 

uma vez que a professora cooperante já 

tinha lecionado esse conteúdo no módulo 

anterior. Usei o tema do preço para fazer a 

ponte com o tema da inflação, o qual 

introduzi através do filme “A estabilidade de 

preços é importante porquê?”. Fiz passar o 

guião do filme no início com o intuito dos 

alunos o preencherem durante o 

visionamento do filme e efetuei a correção.  

Posteriormente, apresentei sob a forma de 

power point a noção de inflação, a relação 

entre inflação e poder de compra e as 

consequências da inflação e concluí com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição do tema da inflação foi 
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 uma síntese.  feita solicitando a intervenção dos 

alunos, colocando-lhes questões 

(nesta fase tinham já visionado um 

filme sobre o tema).Valorizei as 

suas ideias e utilizei-as durante a 

mesma, coloquei-lhes questões 

durante a exposição. 

Nesta aula retive que os alunos 

apreciaram o visionamento do filme, 

achando “engraçado” a 

representação da inflação e da 

deflação sob a forma de monstros. 

Constatei que, por vezes, quando me 

referia a esses termos eles 

perguntavam se correspondia a este 

ou àquele monstro, ou seja, o filme 

foi um bom apoio para que 

retivessem os conceitos 

desejados.  

 

 

 

 

12 de Maio 

Lecionação 

de aula - 5 

 

08:15h-

09:45h 

2.ª Feira 

 

 

AULA LECIONADA 5 

Sumário: A inflação. 

Resolução de uma ficha formativa. 

Na quinta aula prossegui com o tema da 

inflação, agora com o índice de preços no 

consumidor e a taxa de inflação. Em 

seguida, os alunos realizaram um exercício 

de aplicação após o qual efetuei a correção. 

Pude constatar que os alunos resolveram 

com facilidade o exercício proposto, após o 

qual continuei com a apresentação, desta 

vez dos conceitos de taxa de inflação 

 

 

 

 

 

Durante a realização da ficha 

verifiquei que dando liberdade para 

tentassem resolver isso estava a 

promover a indisciplina, porque 

facilmente a maioria dos alunos se 

desconcentrava e “esquecia” da tarefa 

em que deviam estar envolvidos 

resultando num ambiente barulhento, 
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 homóloga e da taxa média de inflação e das 

causas da inflação.  

Concluí com uma ficha formativa (n.º 1 – 

Inflação). Tinha previsto efetuar a correção 

da ficha nesta aula, mas não foi possível.  

 

 

 

 

pelo que tive que exercer um maior 

controlo sobre a realização do que 

lhes foi proposto nessa aula 

(encorajando e auxiliando a 

resolução) e nas próximas. 

 

No fim desta aula concluí que obtinha 

bons resultados ao nível da 

participação, atenção e motivação 

intercalando a exposição teórica 

com exercícios, consegui que os 

alunos se mantivesse interessados ao 

longo da aula e reduzi a indisciplina. 

 

15 de Maio 

 

Lecionação 

de aula - 6 

 

15:15h-

16:45h 

5.ª Feira 

 

AULA LECIONADA 6 

 

Sumário:  

Correção da ficha formativa sobre a 

inflação. 

A poupança: noção e tipos de poupança. 

Na sexta aula corrigi a ficha formativa da 

aula anterior. Introduzi o tema da poupança 

através de uma apresentação em power 

point, em seguida coloquei uma reportagem 

jornalística sobre o Dia da poupança e dei 

indicações de como podiam efetuar 

pesquisa sobre o tema no portal da 

juventude. Depois os alunos resolveram um 

exercício – cálculo do valor da poupança e 

efetuei a sua correção. Prossegui com a 

exposição sobre a poupança e os destinos 

da poupança, propus a resolução de uma 

ficha formativa (n.º 2 – Poupança e os 

destinos da poupança) e efetuei a correção.  

 

Mais uma vez verifiquei que ao 

intercalar a exposição teórica com 

os exercícios os alunos se 

mantiveram interessados na aula. 

 

 



Diário de Campo  

           

                                                                                                                               
 

Sílvia Mariana Fernandes Soares                  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO VILA NOVA DE GAIA 
(152 444) 

 

19 de Maio 

 

Lecionação 

de aula - 7 

08:15h-

09:45h 

2.ªFeira 

 

AULA LECIONADA  7 

 

 

Sumário: O investimento: noção e tipos.  

Na sétima aula introduzi o conceito e os 

componentes do investimento e propus um 

exercício de aplicação - cálculo do 

investimento global. Prossegui com a 

apresentação: investimento público e 

privado, tipos de investimento e propôs um 

exercício de aplicação – classificar o tipo de 

investimento. Continuei com a 

apresentação: funções do investimento, 

investimento em Portugal, investimento em 

inovação tecnológica e Investigação & 

Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Maio 

Lecionação 

de aula - 8 

15:15h-

16:45h 

5.ª Feira 

AULA LECIONADA  8 

Sumário: Pesquisa no site do Pordata para 

preparação da resolução de uma ficha de 

trabalho. 

Ficha de trabalho sobre a poupança, 

investimento e inovação tecnológica. 

Na aula número oito após uma explicação 

do funcionamento do site Pordata distribuí 

uma ficha de trabalho de pesquisa – 

Poupança, investimento e inovação 

tecnológica.  

Constatei que, com questões 

direcionadas para o tema de pesquisa 

a preencher numa ficha os alunos se 

mantiveram mais concentrados e 

menos indisciplinados. 

Por outro lado, encorajando-os a 

procurar as respostas às questões 

verifiquei que a sua motivação 

aumentava.  

 

 

26 de Maio 

Lecionação 

de aula - 9 

 

AULA LECIONADA  9 

Sumário: Ficha de trabalho sobre a 

poupança, investimento e inovação 

tecnológica 

Correção da ficha de trabalho. 

A ficha de trabalho de pesquisa 

revelou-se uma solução eficaz para 

manter a disciplina e a motivação. 
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08:15h-

09:45h 

2.ª Feira 

 

 

Na nona aula os alunos continuaram a 

resolução da ficha proposta na aula anterior 

e efetuei a sua correção.  

 

29 de Maio 

 

Lecionação 

de aula - 

10 

15:15h-

16:45h 

5.ª Feira 

AULA LECIONADA  10 

Sumário: O financiamento da atividade 

económica. 

Resolução de uma ficha de trabalho sobre a 

matéria dada. 

Na décima aula apresentei os conceitos de 

capacidade e necessidade de 

financiamento, financiamento interno e 

externo (direto e indireto). Em seguida 

propôs um exercício de aplicação e efetuei 

a correção. Prossegui com a apresentação: 

crédito, taxa de juro. E realizei um exercício 

de aplicação e corrigi. Propus uma ficha de 

trabalho (n.º 3 – Financiamento da atividade 

económica) e efetuei a correção. Na 

segunda parte da aula efetuei uma revisão 

aos conteúdos lecionados e dei 

oportunidade aos alunos para tirarem 

dúvidas. 

 

 

 

2 de Junho 

Aula 

aula 11 

08:15h-

09:45h 

 

Sumário: Ficha de avaliação sumativa. 
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2.ªFeira 

 

 

 

5 de Junho 

 

aula - 12 

08:15h-

09:45h 

2.ª Feira 

 

 

Sumário: Entrega e correção da ficha de 

avaliação sumativa. 

 

9 de Junho 

 

aula – 13 

08:15h-

09:45h 

5.ª Feira 

 

Sumário: Auto-avaliação. 

Diálogo com os alunos sobre o ano letivo 

Na maioria as opiniões dos alunos 

foram no sentido de considerar as 

aulas interessantes. 

O reflexo na avaliação foi positivo, já 

que todos alunos obtiveram 

aprovação. 
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