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14 de Julho, 2013 
 

 
14:30/15:30 

Reuniram com as mestrandas na sala 
31 da Escola Secundária Camões as 
Docentes: 
 
-Adelina Precatado – Vice diretora da 
ESC (Docente matemática) 
 
-Gabriela Fragoso - Presidente do 
Conselho Geral (Professora de 
Economia A  
 
-Otília Almeida -Coordenadora do 
grupo 430 (Docente de Sociologia) 

Esta reunião aconteceu 
como sequência do 
trabalho de campo 
realizado pelas 
mestrandas na U.C de 
IPP1 e IPP2. 
 
Como pretendíamos dar 
continuidade ao trabalho 
iniciado no 1º ano, esta 
reunião foi fundamental 
para que este grupo de  
docentes  apoiasse a  
realização da nossa 
prática de ensino 
supervisionada na 
Escola.  
 
Fomos muito bem 
recebidas, como sempre 
aconteceu ao longo do 
ano letivo 2012/2013.  

3 de Outubro, 2013 
 
 

14: 30 Reunião das discentes: Catarina Silva, 
Dulce Silve e Sofia Policarpo, com a 
Professora cooperante Maria João 
Conde na Escola Secundária Camões. 
 
Esta reunião teve o propósito de nos 
conhecermos, organizarmos trabalho 
e selecionarmos as turmas que serão 
observadas e as turmas em que cada 
mestranda irá lecionar,  entre as 
seguintes:  
 
2 turmas de Economia C (12º ano) 
1 turma de Economia A (10ºano) 
1 turma de Sociologia (12º ano) 
 
 

A professora Maria João Conde 
excluiu automaticamente as turmas 
de economia C, uma vez que estão a 
participar no programa da Junior 
Achievment, pelo que poderia 

A reunião correu muito 
bem. A professora 
cooperante recebeu-nos 
com muita simpatia, 
tendo existido empatia 
desde o início com as 
três mestrandas.  
 
Saliento a 
disponibilidade e 
profissionalismo da 
professora Maria João 
Conde, para nos receber 
às três, nas suas salas de 
aula.  
 
No que concerne à 
distribuição das turmas, 
a mesma foi realizada de 
mútuo acordo e todas 
ficámos satisfeitas.  
Relativamente à disciplina     



prejudicar a nossa prática letiva, uma 
vez que dedicavam um dia por 
semana ao referido projeto de 
empreendedorismo.  
 
 
Desta forma, foi adjudicada a turma G 
do 10º ano de Economia A às  
mestrandas Catarina Silva e Sofia 
Policarpo, a Dulce Silva ficou com a 
turma do 12º ano de Sociologia, 
composta por alunos de três turmas 
distintas (12ºI,J,L) 
 
 
 
 
Foi elaborada uma breve 
caracterização das turmas. A turma 
de Economia A, do 10º G é composta 
por 25 alunos, sendo que tem 9 
alunos repetentes. É uma turma 
pouco disciplinada e que revela 
alguns problemas de comportamento. 
Após a lecionação da unidade 1, foi 
realizada uma ficha de trabalho. 
 
 
Foi referido que devemos ter atenção 
ao facto de os alunos repetentes 
terem manuais escolares 
desatualizados que correspondiam ao 
manual adotado nos anos anteriores. 
O manual desatualizado é dos 
mesmos autores: Maria João Pais, 
Maria da Luz Oliveira, Maria Manuela 
Góis e Belmiro Gil Cabrito, da Texto 
Editores. Por constrangimentos que 
se prendem com questões financeiras 
das famílias dos alunos, a 
docente/escola optou por permitir 
que os alunos repetentes utilizassem 
o manual do ano anterior. 
 
A turma de Sociologia ainda não está 
completamente estável, mas tem 27 
alunos inscritos que pertencem às 
seguintes turmas: I, J e L. No 12º ano, 
os alunos podem mudar de disciplina 
optativa até ao final do 1º Período. 
Neste caso específico, estes alunos 
finalistas do 12º ano não apresentam 

de Economia A, fiquei 
bastante satisfeita e 
motivada,  pois é uma 
disciplina muito 
interessante e motivante 
para mim enquanto 
docente. Refira-se  que 
estava apreensiva,  pois 
sendo a única disciplina 
do grupo sujeita a 
avaliação externa,  muitas 
vezes não existe abertura 
para estas práticas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O manual adotado pela 
ESC, este ano, para a 
disciplina é: “Economia 
A” dos autores: Maria 
João Pais, Maria da Luz 
Oliveira, Maria Manuela 
Góis e Belmiro Gil 
Cabrito, da Texto 
Editores. 
 
Este manual tem um 
suporte multimédia à 
lecionação muito vasto. 
Entre os recursos 
disponíveis temos o 
manual multimédia. 
Como a sala de aula 
dispõe de computador, o 
manual poderá ser 
projetado, colmatando-
se, assim, algumas 
insuficiências dos alunos 
que não dispõem do 
mesmo em versão 
atualizada. 
 



problemas de comportamento 
relevantes. 
 
 
 
Relativamente ao contexto escolar, a 
observação foi feita nas disciplinas de 
IPPI e IPP II 
  
 

 
 

7 de Outubro, 2013 1º Aula 
Observada 
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
Necessidades  
e Consumo 

10 h- Os alunos entram na sala de 
aula agitados, conversam uns com os 
outros enquanto se sentam. 
 
A sala está equipada com um 
computador e um projetor. 
 
 Os sumários são registados em 
formato eletrónico. 
 
A professora começa por entregar as 
fichas de trabalho ( a avaliação é de 1 
a 20). Ao entregar as fichas a 
professora diz o nome e a 
classificação. Alguns alunos pedem 
para a professora não dizer as notas 
em voz alta. 
 
Como a professora não fez teste de 
diagnóstico considerou que era 
importante a realização desta ficha, 
mesmo com poucos conteúdos ainda 
lecionados. 
 
Após a distribuição das fichas, referiu 
os erros mais comuns cometidos 
pelos alunos. 
Seguidamente, pediu a vários alunos 
para lerem as suas respostas, ao 
grupo II, onde foram questionados 
sobre a pobreza, ou o desemprego 
como fenómeno social total. Os vários 
alunos selecionados leram as suas 
respostas. A última questão era uma 
pergunta de desenvolvimento. 
 
Referiu que os alunos ficam na aula 
até ao fim, mesmo que já tenham 
falta pelo mau comportamento. 
 
Discretamente retirou o jornal 
desportivo a um aluno. 

 
 
As notas oscilaram entre  
de 8,5 até ao 19,7. A 
média foi de 13,6. 
Esta turma tem alguns 
problemas de 
comportamento, pois 
tem alguns alunos que 
provocam e distraem os 
outros. Não parece ser 
uma turma 
problemática. 
 
 
 
O facto da professora 
dizer alto as notas 
suscitou duvidas. Se por 
um lado a curiosidade de 
uns e de outros, típica 
destas idades, fica de 
imediato saciada; por 
outro lado os alunos têm 
o direito de pedir à 
professora para que não 
o faça. 
 
 
 
 
A referência aos erros 
mais comuns parece-me 
de extrema utilidade. Se 
são destacadas 
regularidades é 
importante a utilização 
da metacognição. 
 
 
 
 



 
Seguidamente, procedeu à correção 
do trabalho de casa, o qual consistia 
em fazerem uma pesquisa sobre 
necessidades, pois é o tema que vão 
trabalhar. Pede aos alunos para 
colocarem em cima das secretárias as 
suas pesquisas avisando que, caso 
não tenham realizado os trabalhos 
que tinham para casa, têm sinal 
menos e caso o tenham realizado, 
têm sinal mais. Os alunos  chamados 
vão ler as suas notícias. 
 
10h55–Começa por passar o 
powerpoint sobre as necessidades, 
mas à medida que passa o 
powerpoint interage com os alunos. 
Por vezes tem de lhes chamar a 
atenção, porque estão a perturbar. 
Fazendo mesmo repreensões, 
especialmente a um aluno (um dos 
repetentes). 
11h15-Por fim, referiu que os alunos, 
como trabalho para casa, deveriam 
fazer uma listagem de todas as 
necessidades que sentissem naquele 
dia. 
11h30-Fim da aula 
 

 
 
 
A punição é frequente 
pois, neste grupo, 
denota-se o frequente 
incumprimento das 
regras de sala de aula. 

11 de Outubro, 2013 2ª aula 
Observada 
 
13:30-15:00 
 
Sociologia 
 
12º J,L,I 
 
Tema: 
Igualdade de 
Género 

2ª aula observada–Duração: 90 
minutos. Sociologia. 12º I/J/L. 
 
A sala tem um pé direito alto. As 
janelas são altas e estão abertas. O 
sol bate nas janelas o que ofusca os 
alunos, de modo que, do outro lado 
da sala, as janelas correspondentes 
têm as cortinas corridas. 
O teto, revestido a cortiça, denota-se 
deteriorado. 
As secretárias dos alunos são grandes 
e espaçosas, feitas para díades. 
A sala está equipada com meios 
multimédia. 
 
13h30–Entrada dos alunos na sala, os 
quais aguardaram à entrada da porta 
da sala de aula. 
Alguns dos alunos chegam atrasados. 
13h36–Distribuição dos trabalhos 
realizados na aula passada, sendo que 

Esta turma com 27 
alunos inscritos tem o 
manual “Sociologia em 
Acção” dos autores: 
António Pedro Pombo, 
Filipa César, João Teixeira 
Lopes, Maria Helena 
Alves e revisão científica 
de João Teixeira Lopes.  
Porto Editora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a professora referiu que as 
classificações foram de Bom, Muito 
Bom e Excelente. 
Após a entrega dos trabalhos, 
destacou alguns erros cometidos 
pelos alunos. 
13h43–Fez um reparo pelo barulho e 
agitação que estava na sala de aula. 
Seguidamente deu início à aula, 
questionando os alunos 
relativamente aos indicadores que 
nos transmitem se há ou não 
igualdade entre os homens e as 
mulheres. Esta temática estava 
relacionada com a aula anterior, na 
qual estiveram a ver e analisar um 
documentário “Portugal, um retrato 
social”. 
13h58–Elogia e destaca o comentário 
elaborado por uma aluna, que apenas 
não é lido perante a turma porque a 
aluna não está presente. 
A professora refere que na última 
aula, como estiveram poucos alunos 
presentes, juntaram as mesas e 
falaram sobre os obstáculos que se 
colocam ao conhecimento. Sendo que 
um deles é o etnocentrismo cultural. 
14h–Foi distribuído um excerto do 
texto “Papalagui”, somente para 
reforçar a informação dada e 
trabalhada na aula anterior. Falou-se 
sobre os estudos sociológicos e a 
necessidade de serem objetivos. 
14h09–Algumas conversas paralelas. 
14h14–É apresentado um vídeo para 
comentarem sobre a igualdade entre 
géneros. Fez-se referências aos dados 
estatísticos e em que lugar está 
Portugal. 
14h17–Foi apresentado outro vídeo 
dentro da mesma temática, mas que 
refere a desigualdade na escrita, o 
facto de nos anúncios aparecer “a 
empregada de limpeza” e “o 
engenheiro”. 
14h35–Seguiu-se um pequeno debate 
sobre os preconceitos que ainda 
existem e as desigualdades na 
sociedade portuguesa. 
14h39–Foi distribuída uma ficha de 
trabalho, com texto e perguntas. 

 
Denota-se que a turma é 
do 12º ano, são alunos 
mais madura e com 
intervenções 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14h42–Cada aluno lê uma parte do 
texto em voz alta. 
A professora pede para os alunos 
começarem a fazer pequenas 
investigações, pois pretende-se que 
percebam os obstáculos que existem 
nas investigações sociológicas. 
O trabalho é para fazer dois a dois e 
podem consultar o livro, o resto 
terminam em casa. 
Na aula estiveram presentes 20 
alunos, 8 rapazes e 12 raparigas. 
14h45-Fim da aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A aula foi dada de porta 
aberta pois estava calor. 
 
 

14 de outubro, 2013 3ªaula 
Observada 
 
 10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
O Consumo 

3ª aula observada–Duração 90 
minutos. Economia A. 10º G. 
 
10h-Início da aula. 
A sala hoje tem uma disposição 
diferente, pois as secretárias formam 
um “U” 
10h06–Entrada dos alunos na sala de 
aula 
10h11–7 alunos chegam atrasados 
Na sala estão presentes 23 alunos, 
sendo que 15 são rapazes e 8 
raparigas. 
A professora dá tempo e pede para 
eles acalmarem. Dá-lhes os Bons Dias! 
Refere que têm uma nova disposição 
da sala e pede atenção e 
concentração. 
 
A professora apesar de não dizer 
explicitamente o sumário refere que 
hoje vão continuar a trabalhar as 
necessidades. 
10h17–Uma pequena recapitulação e 
faz perguntas a alguns alunos do que 
é que eles entendem que é uma 
necessidade, assim como os vários 
tipos de necessidades e a sua 
classificação. 
Solicita que os alunos refiram vários 
exemplos de necessidades primárias, 
secundárias e terciárias. Refere como 
podem fazer a distinção entre estas 
necessidades. 

A  disposição da sala em 
“U” que normalmente é 
uma mais-valia, neste 
caso tinha fortes indícios 
de que não iria 
funcionar. Os alunos são 
indisciplinados e 
brincalhões, assim, esta 
disposição de carteiras, 
ao colocá-los todos 
virados uns para os 
outros, dá azo a mais 
brincadeira, tal como se 
verificou. 
 
A professora constatou, 
no final da aula, que a 
disposição em “U” não 
tinha funcionado e que 
não se iria repetir. 
 
 
 
 
 
O conteúdo é exposto 
recorrendo aos métodos 
expositivo e de instrução 
direta. São transmitidos 
de uma forma muito 
clara e objetiva com a 
permanente intervenção 
dos alunos. 
 



Depois trabalham as necessidades 
quanto ao custo. 
Questiona sempre os alunos 
relativamente a esta temática. 
10h33–Apresenta um PPT sobre as 
necessidades. 
Depois faz um exercício com os 
alunos e pergunta quem tem sede? 
Distribui água e copos pelos alunos e 
pede para estes classificarem esta 
necessidade. Após os alunos beberem 
a água pergunta-lhes se já têm a 
necessidade deles satisfeita. 
 
10h37–Faz uma repreensão, referindo 
que pretende tratá-los sempre como 
alunos do secundário e não pretende 
baixar o patamar. 
Seguidamente pergunta qual a 
característica da necessidade que 
refere que à medida que vamos 
bebendo a água a nossa necessidade 
vai diminuindo? 
10h40–Entram dois alunos atrasados. 
10h41–Faz uma repreensão porque o 
grupo estava todo agitado. 
Continua a projeção do PPT. 
Questiona os alunos se através do 
consumo podemos satisfazer as 
nossas necessidades. 
Refere que o consumo é um ato de 
responsabilidade. 
Coloca questões a alguns alunos: 
Consomem alguma coisa que 
considerem que faz mal? O que 
consumimos tem consequências? 
Que tipo de consequências? 
10h54–Falam das consequências 
pessoais do consumo e das suas 
consequências sociais. 
Exemplifica o que é o consumo e suas 
consequências. 
11h02–Falam sobre as consequências 
ambientais e políticas. 
Chama a atenção dos alunos, batendo 
com a caneta na secretária. 
11h05–Passa um vídeo sobre 
“Compre o que é nosso”. 
11h09– Passa um segundo vídeo 
sobre como diminuir o consumo 
energético. 
Passa um terceiro vídeo sobre como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente a esta 
atividade da água, penso 
que não resultou com o 
grupo, não porque 
tivesse falta de interesse, 
mas porque, mais uma 
vez por causa das 
características 
desestabilizadoras de 
alguns elementos do 
grupo que aproveitaram 
para brincar, 
caricaturando a situação. 
 
 
 
As reprensões 
constantes da professora 
são necessárias ao bom 
funcionamento da sala 
de aula. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



poupar e sobre a nossa pegada. 
Passa um quarto vídeo: “Um dia será 
tarde demais” 
11h16-É introduzido um novo 
conceito através da apresentação de 
um PPT: a tipologia do consumo. São 
referidos vários exemplos para 
explicitar o conteúdo. 
No entanto, alguns alunos têm 
dúvidas e perguntam à professora 
que os esclarece. 
11h30-Fim da aula. 

15 de Outubro, 2013 
 
 
1ª Aula lecionada 
pela mestranda 
Catarina Silva 
Assistida pela 
professora 
cooperante Maria 
João Conde  
 

Aula 
Observada  
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
Fatores 
explicativos 
do consumo 

15:15 – Início da aula 
 
- Apresentação dos alunos e da 
professora 
 
- Projeção PPT – Conteúdos Teóricos 
(Método Expositivo e Interrogativo)  
 
- Análise de dados e gráficos 
 
- Projeção anúncios de publicidade 
 
- Debate 
 
16:45 – Fim da aula 

Estava curiosa para 
observar como os alunos 
iriam reagir à mudança 
de professor.  
 
Penso que a Catarina 
conseguiu captar bem a 
sua atenção, tendo feito 
um esforço para criar 
empatia com a turma.  
 
Gostei muito. Os alunos 
foram recetivos à nova 
docente, e mostraram-se 
 motivados com os 
recursos  audiovisuais 

21 de Outubro 4ª Aula 
Observada 
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
A Lei Engel 

10h09-Início da aula. Faltam, ainda 
alguns alunos na sala. 
 
A professora distribui uma folha a 
cada aluno. 
 
Refere que esteve a confirmar na 
plataforma as datas dos testes das 
outras disciplinas e marca o teste. 
Este ocorrerá um dia antes da reunião 
intercalar. Antes do teste será feita 
uma ficha formativa. 
 
10h12-Explica qual o trabalho que 
irão desenvolver. Trata-se da atividade 
proposta no manual, no ex.45 da p. 
66. 
Como nem todos os alunos têm 
manual, a professora dita os 
parâmetros do trabalho. 
Dá alguns dias para a realização desta 
tarefa e determina que a mesma 
pode ser realizada individualmente, 

 
 
 
O trabalho das marcas 
parece cativante e os 
alunos parecem ter 
ficado interessados em 
desenvolvê-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta observação é 
bastante pertinente, 
uma vez que certos 
alunos insistem na 
postura de leitura, 
aquando das 
apresentações orais. 
Algo que, a meu ver, não 



ou em díades. Deve ser apresentado 
em suporte digital, mas a 
apresentação não deverá exceder os 
10 minutos. 
 
Pede atenção para o cuidado dos 
alunos não lerem aquando da 
apresentação. 
A avaliação dos trabalhos será feita 
com base na apresentação oral em 
aula. 
 
10h38-Recapitulação da aula anterior 
subordinada ao tema da Lei de Engel. 
10h45-Chegam 4 alunos à 2ª metade 
da aula. 
 
A professora pergunta algo a um 
aluno e todos querem responder. A 
docente apela à ordem referindo que 
quando a pergunta é dirigida a um 
aluno, é ele que deverá responder 
primeiramente. 
O aluno responde. 
 
 
 
 
 
 
11h-Faz uma observação aos alunos 
que chegaram atrasados dizendo que 
terão que perguntar aos colegas 
sobre a tarefa ditada na 1ª parte da 
aula. 
11h05-Dá-se o visionamento de um 
vídeo da Pordata: Nós Portugueses- 
 
 Lei de Engel. 
 
11h15-Os alunos fazem os seus 
comentários ao vídeo. 
 
11h20-Entrega de uma ficha de 
trabalho sobre a Lei de Engel. 
 
11h:25-A professora refere que a 
ficha é para corrigir no dia seguinte. 
11h30-Toca para a saída, a aula 
acaba. 
 

deve ser tolerado. Assim 
sendo avisados, não 
poderão utilizar o 
argumento do 
desconhecimento. 
A professora chama a 
atenção para uma 
curiosidade interessante: 
Engel foi economista e 
estatístico em Berlim. 
Por ter acesso às 
estatísticas foi-lhe 
possível estabelecer 
regularidades e enunciar 
a Lei. 
 
Outra chamada de 
atenção interessante, 
feita pela professora, foi 
de que Engel pressupôs 
que as Famílias 
gastariam todo o seu 
dinheiro em despesas de 
consumo, ao estabelecer 
uma relação direta entre 
rendimento e rubrica de 
despesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um aluno refere que 
faltam 10 minutos para 
tocar. A professora 
contrapõe dizendo que a 
ficha de trabalho é para 
iniciar em aula, mas 
acabar em casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 de Outubro 5ª Aula  
Observada 
 
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
 
A Sociedade 
de Consumo 
 
 
 

 
10h-Início da aula 
 
10:05h-A professora tece algumas 
considerações sobre a ficha de 
avaliação realizada pelos alunos. 
Apesar de ainda não a entregar na 
presente aula, refere o que já foi 
possível observar com a sua correção. 
Os alunos perguntam mais 
informações sobre o teste e querem 
saber se tiveram classificação positiva 
ou negativa. 
 
10h12-A professora refere que irá ser 
lecionado o tema “Sociedade de 
consumo”. 
 
10h15-Os alunos estão agitados. A 
professora espera que se calem para 
falar. 
 
10h18-A aula inicia-se com a projeção 
de um PPT. 
 
A professora faz uma pergunta 
direcionada a um aluno e este 
responde acertadamente. 
 
 
10h25-Há um aluno que pergunta 
pela terceira vez de o PPT é para 
passar para o caderno. 
 
A professora pede a uma aluna, que 
teve classificação negativa no teste, 
para que esteja com atenção e muda-
a de lugar para a fila da frente. 
 
10h35-Um aluno está com um 
telemóvel. A professora retira-lho e 
refere que, posteriormente, terá que 
ir buscá-lo à Direção da escola. 
 
 
 
 
10h40-Um dos alunos refere que vão 
ter teste de português a seguir por 
isso se encontram um pouco 
ansiosos. 
 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parece-me uma  tática 
eficaz,   esperar que a 
turma acalme. 
  
 
 
 
A metodologia da 
instrução direta é 
bastante  adequada ao 
grupo em questão pois é 
uma forma de os manter 
atentos e/ou de lhes 
focalizar a atenção. 
 
A professora responde 
muito pacientemente e 
pela 3ª vez que o PPT 
está no manual. 
A aula prossegue 
expositiva. 
 
 
 
Ao princípio esta medida 
pareceu-me um pouco 
excessiva. No entanto 
dada a insistência que os 
alunos, normalmente, 
têm no uso do 
telemóvel, em contexto 
de sala de aula, é melhor 
a tomada de medidas 
fortes para abolir de vez 



10h50-Os alunos quando respondem 
às perguntas da professora, muitas 
vezes utilizam a linguagem coloquial 
própria da sua categoria social.   
 
10h55-A professora pede a um aluno 
que teça um comentário sobre algo 
que foi projetado. Contudo ele não 
sabe responder e a professora acaba 
por fazê-lo. 
 
11h-A docente fala do “Movimento 
560” algo que desperta o interesse 
dos alunos e eles manifestam 
interesse em participar. 
 
11h05-Um dos alunos pergunta se o 
PPT vai ser colocado no blogue. A 
professora refere que irá ser no 
moodle. 
 
11h10- Apresenta um cartoon da 
Mafaldinha para comentar. 
 
11h15-Esclarece sobre o projeto 
braço direito, inserido no projeto 
“Junior Achievment” em que o 12º 
ano participa. Envolve a turma numa 
participação voluntária. 
Eles mostram-se interessados. 
 
11h20-É distribuída uma ficha para 
TPC, sugerindo que a iniciem de 
imediato até ao final da aula para 
irem adiantando o trabalho para casa. 
A ficha distribuída é do caderno de 
atividades. 
 
Os alunos iniciam o trabalho, a maior 
parte em díades. Eles parecem 
trabalhar melhor a pares e em grupo 
do que individualmente. 
 
11h30-Fim da aula. 

este comportamento 
inadequado. 
 
A seguir ao episódio do 
telemóvel a turma 
acalmou por um tempo. 
 
 
 
Apesar de não ser 
imediato, penso que 
deverá contrariar-se esta 
abordagem, sempre que 
possível. 
 
 
Penso que teria sido 
mais vantajoso ter 
pedido a outro aluno 
que o fizesse. 
 
 
Os alunos parecem 
familiarizados com as 
novas tecnologias e com 
vontade de as utilizar. 

 
 
 
 
Parecem aderir bem a 
atividades mais 
complexas do que a 
atividades mais 
simplistas (ex. Copo de 
água de uma das aulas 
passadas). 
Em 25 alunos presentes 
apenas 5 referem não 
estar interessados em ir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



28 de Outubro 12:00 
1º Reunião 
no CIDAC_ 
Loja do 
Comércio 
Justo 
 

Após um primeiro contacto telefónico 
agendando a reunião, fui recebida na 
loja do comércio justo, pela 
colaboradora Dénia Claudino, que 
simpaticamente me mostrou a loja do 
comércio justo, aberta ao público e 
me acompanhou numa visita guiada 
pelas instalações do CIDAC,  
apresentando-me aos restantes 
colaboradores e voluntários.  
 
Disponibilizaram-me a sala de 
documentação para futuras 
pesquisas,  uma vez que reúne todos 
os documentos do trabalho desta 
organização no âmbito da Educação 
para o Desenvolvimento e Educação 
para a Cidadania.  
 
 
 
 
A Dénia apresentou-me uma 
proposta  de ação na ESC  que inclui 
uma exposição sobre comércio justo, 
uma sessão de 90 minutos em sala de 
aula, e uma banca para venda dos 
produtos – Comércio Justo, de modo 
a integrar os alunos na ação.  
 
 
Combinámos que os assuntos 
tratados na reunião seriam 
consolidados num email enviado pela 
Dénia para que fosse possível  fazer 
os devidos pedidos de autorização 
junto da professora cooperante e da 
direção.   
 

 
 
Foi muito bem recebida 
e achei muito 
interessante o espaço e 
o trabalho do CIDAC. 
 
 
 
 
O CIDAC tem um grupo 
de trabalho constituído 
por professores de 
diversas áreas – onde fui 
convidada a participar.  
Este ano letivo não será 
possível, mas penso vir a 
integrar o projeto no 
próximo ano letivo.  
 
 
Achei muito 
interessante, 
correspondendo às 
minhas expetativas e 
indo ao encontro das 
minhas estratégias para 
a lecionação da unidade  
4 e da minha questão de 
partida.  
 
 
A professora 
cooperante, Maria João 
Conde, aprovou a ideia 
com agrado, informou a 
direção que também foi 
recetiva à iniciativa uma 
vez que se encaixa nas 
restantes iniciativas 
contempladas no plano 
de atividades. 
 
Fiquei bastante 
motivada com esta 
proposta. 
 

30 de Outubro  Resposta por email – 
estabelecimento de parceria para a 
realização da ação na Escola 
Secundária Camões – Tema: 
Comércio Justo 

A ação fica planeada mas 
adiada para o 2º 
período: vai decorrer 
durante a lecionação da 
unidade 4: Comércio e 



Moeda  

4 de Novembro 
 
 
3ª Aula lecionada 
pela mestranda 
Catarina Silva 
Assistida pela 
professora 
cooperante Maria 
João Conde e pela 
professora de IPP III 
Ana Paula Curado 
 

Aula 
Observada 
Mestranda 
Catarina 
Silva  
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema: 
Unidade 2: 
Consumeris
mo 
 

10:00 – Inicio da aula 
 
- Utilização do método expositivo 
(PPT). 
 
- Realização de dois testes interativos 
 
-Visualização de um vídeo “The story 
of stuff”. 
 
 
 
 
 
11:30 – Fim de aula 

 

 
A aula correu muito 
bem.  
 
A Catarina captou a 
atenção dos alunos, 
utilizou métodos 
diversificados e recorreu 
a audiovisuais muito 
interessantes.  

11 de Novembro 5º Aula 
Observada 
 
10:00-11:30 
 
Economia A 
10º G 
 
Tema:  Os 
bens   

10:00 – Entrada na aula. A professora 
inicia a aula referindo que faltam 
alguns alunos.  
 
Estava programada a apresentação 
dos trabalhos de grupo sobre o tema 
– CONSUMO- faltavam três grupos 
apresentar, os alunos em causa não 
tinham o trabalho para apresentar, 
pelo que a professora salientou o 
sucesso das apresentações que 
tinham sido feitas na aula anterior, 
adiando as apresentações para a aula 
de sexta- feira (15 de Novembro), já 
que a próxima aula seria dada por 
mim.  
 
 
10:15: A professora muda o Eduardo 
de lugar,  pois é um aluno muito 
desatento e conversador.  
 
Neste período inicial da aula a 
professora também aproveita para 
marcar o teste de avaliação sumativa 
para o dia 25 de Novembro.  
 
 
10: 20 – Introdução à unidade 3: 
Produção de bens e serviços-  
É projetado um PTT – sobre os bens – 
Intervenção direta professor-aluno.  
 
 

 
 
 
 
Este grupo de alunos 
que não cumpriu parece 
ter poucos hábitos de 
trabalho e serem pouco 
responsáveis.  
 
Serão alvo de 
penalização  nesta 
avaliação. Concordo com 
a medida para que 
futuramente não volte a 
acontecer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos correspondem 
bem ao método 
interrogativo (vou ter 
isso em conta na 
planificação das minhas 



10:25 – os alunos atrasados entram 
na aula pelo que a professora salienta 
que poderão entrar, no entanto já 
têm falta. Este grupo de alunos 
representa  o núcleo mais 
perturbador da aula (5 alunos), 
alguns deles são repetentes.  
 
Indignados, os alunos voltam a sair 
dizendo que se têm falta só voltarão 
para o segundo tempo (10:45)  
 
 
A aula decorre com recurso ao 
método expositivo e interrogativo, 
sendo colocadas questões diretas aos 
alunos.  
 
10:45 – Os alunos que tiveram falta 
no 1º tempo,  voltam a entrar na sala 
com arrogância e destabilizando o 
bom ambiente que esteve presente 
até ao momento. 
 
10:55 A professora volta a chamar a 
atenção e fazer reparos ao grupo de 
alunos  que entrou na sala atrasado e 
insistem em perturbar a aula.  
 
11:00 – Visualização de um vídeo- 
Dicovery Channel – Produção de lápis 
de carvão Castell 
 
11:10 – A professora distribui um KIT 
de lápis pela turma com o  processo 
de fabrico dos lápis- os alunos 
gostaram , mas aproveitaram para 
destabilizar o ambiente,  mais uma 
vez.  
 
11:20- A professora projeta o último 
slide onde estão exercícios práticos 
para resolver em grupo – os alunos 
participam e respondem sempre que 
solicitados.  
 
11:27- A professora regista na ficha 
de observação quem fez e quem não 
fez o T.P.C. e avisa que irá avaliar os 
cadernos diários antes do fim do 
período. 
 

aulas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este grupo de alunos é 
problemático, penso que 
será necessário em 
conjunto com a colega 
Catarina e com a 
professora cooperante 
criar estratégias que 
motivem estes alunos 
para as aulas de 
economia (apesar de ser 
comum a todas as 
disciplinas este 
comportamento, 
devemos ter em conta  
que sendo alunos do 10º 
ano, pela idade que têm 
é comum este tipo de 
atitudes)  
 
Mais uma vez verifica-se 
que os alunos 
respondem bem a 
recursos multimédia 
(recurso que vou utilizar 
nas minhas aulas)  
 
 
Aos  métodos ativos são 
aqueles a que os alunos 
melhor aderem.  
 
 
 
 
Quando se fala nas 
avaliações nota-se uma 
preocupação 
generalizada pela nota 
final – parece-me muito 



11:30- Fim de Aula positivo, até mesmo os 
alunos repetentes.  

12 de Novembro 1º aula 
lecionada  
 
 
Economia A 
10º G 
 
 
 
Observada 
pela 
professora 
cooperante  
Maria João 
Conde 

15:15 – Início da aula  
  
Sumário: A produção e o Processo 
Produtivo. Os Sectores de Atividade. 
Análise de dados.  Resolução de 
exercícios práticos. 
 
A aula inicia-se com método 
interrogativo- instrução direta- 
Professor/aluno, sintetizando a aula 
anterior – Bens.  
 
Para iniciar o conceito de 
Produção/Processo Produtivo, foi 
projetado o vídeo “Como se faz um 
Corneto?” – O vídeo Ilustra o 
processo produtivo de um corneto.  
A partir do vídeo promove-se uma 
chuva de ideias – Brainstorming – 
para chegar ao conceito de produção 
e processo produtivo.  
 
Aula expositiva, onde foram expostos 
os conceitos definidos para a aula 
(método expositivo e interrogativo)  
Para aplicação prática dos conceitos 
foram analisados gráficos do INE 
relativos aos sectores de atividade – 
origem do produto e evolução dos 
sectores ao longo dos anos. 
 
Foram selecionados os exercícios nº 
12, 13 e 14 para os alunos resolverem 
na sala de aula em trabalho de pares,  
corrigidos no quadro, pelos alunos 
selecionados aleatoriamente. 
De forma a compreender se os alunos 
apreenderam os conteúdos foi 
projetada a aula digital 
(LeyaEducação), com os testes 
interativos 1 e 2 (Produção e 
Processo Produtivo. Sectores de 
Atividade económica), resolvido por 
alunos questionados aleatoriamente.  
 
16:45 – Fim da Aula 
 

 
Hoje é o dia da Gala do 
Camões no Coliseu- 21h  
Os alunos estão mais 
agitados do que 
habitualmente, uma vez 
que vão participar.  
 
 
 
 
 
Gostaram muito do 
vídeo 
 
 
 
 
 
Os alunos participam 
positivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos resolvem os 
exercícios solicitados  
 
 
Mais uma vez confirma-
se que os audiovisuais 
resultam com esta 
turma. 

14 de Novembro Visita de 
Estudo ao 

13:30- Encontro com as professoras: 
Maria João Conde; Dulce Silva 

O Festival In é uma 
referência na cidade de 



Festival IN- 
Festival de 
Inovação e 
Criatividade 
Na FIL 
 
Turmas: 12º 
Ano  
 
Economia C 

 
As professoras acompanharam os 
alunos de metro da Estação de Picoas 
até à estação do Oriente, de onde 
seguiram a pé até à FIL (Feira 
Internacional de Lisboa), local onde 
decorreu o Festival.  
 
14:30 Chegada à FIL 
 
Enquanto as professoras se dirigiram 
ao balcão das visitas de estudo para 
levantar os convites, os alunos 
permaneceram na entrada da feira, 
calmamente.  
 
As quatro professoras distribuíram as 
entradas pelos alunos que, de forma 
organizada e ordenada, se dirigiram 
para a entrada.  
 
14:45:  
A visita iniciou-se pelo pavilhão 1, 
onde estavam os expositores 
relacionados com a inovação, 
marketing e empreendedorismo, 
representando, assim, o pavilhão 
mais interessante no âmbito desta 
visita. 
 
 
Neste pavilhão encontrava-se o 
espaço empreendedor que tinha a 
finalidade de promover as relações 
entre empreendedores, investidores, 
empresas e financiadores.  
 
Este espaço prendeu a nossa atenção, 
pois decorriam apresentações de: 
  
-Novos produtos 
-Inovadores métodos de produção e 
segmentos de mercado 
-Novas formas de organização  
 
Visitamos os três pavilhões, 
juntamente com os alunos que 
participaram num concurso de piano 
que estava a decorrer, no pavilhão 2 
 
 

Lisboa nas áreas da 
criatividade, cultura, arte 
e empreendedorismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O evento estava muito 
interessante tanto a 
nível de ideias criativas e  
de empreendedorismo e 
inovação social como na 
exposição de produtos 
nacionais criativos e de 
destaque lançados nos 
últimos anos por 
empresas portuguesas.  
 
 
 
Penso que foi 
extramente positiva esta 
visita já que estes alunos 
participam num 
concurso de 
Empreendedorismo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de Novembro 2ª aula 15:15- Início da Aula  



 
 
 
 
Observada pela 
professora 
cooperante Maria 
João Conde 

lecionada  
 
15:15 – 
16:45 
 
 
Economia A 
10º G 
 
 
Tema: 
Fatores 
Produtivos 
 
 
 
 

 
Sumário: Introdução aos fatores de 
produção. Distinção dos fatores- 
recursos naturais; trabalho e Capital. 
Visualização do vídeo “Como se faz a 
coca-cola” 
 
 A aula inicia-se com método 
interrogativo- instrução direta- 
Professor/aluno, sintetizando a aula 
anterior – Produção e Processo 
Produtivo.  
Para ilustrar o processo produtivo e 
levar os alunos a distinguir os fatores 
que são necessários à produção, a 
docente levou alguns dos meios 
necessários para fazer bombons de 
chocolate – Cacau; ovos; manteiga; 
Taça; Batedeira; Colher e o produto 
final – Bombons de chocolate. 
A partir desta demonstração,  os 
alunos tiveram que reconhecer as 
matérias-primas, o trabalho e o 
capital. Os bens ficaram expostos 
durante o decorrer da aula para 
exemplificar sempre que foi 
pertinente.  
As conclusões são escritas no quadro, 
pela docente.  
Seguidamente, foi distribuído o texto- 
“OS fatores Produtivos” João Luís 
César das Neves, Introdução à 
Economia, e respetivo guião, o 
objetivo foi  que os alunos chegassem 
aos conceitos de fatores de 
produção: Recursos Naturais, 
Trabalho e Capital- trabalho de pares 
Seguiu-se um debate acerca das 
conclusões a que os pares de trabalho 
chegaram. 
 
Para consolidar os conceitos-chave da 
aula, foi projetado o PPT- expondo a 
matéria. 
 
A Visualização do vídeo “Como se faz 
a Coca-Cola”- Ilustra o processo 
produtivo da coca-cola, salientando 
em cada fase alguns dos fatores 
produtivos. Serve como suporte para 
finalizar a aula com uma síntese do 
que é o processo produtivo, os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos gostaram 
muito do método 
utilizado para 
demonstrar o processo 
produtivo. 
 
Penso que esta 
estratégia foi muito 
eficaz, principalmente 
porque serviu de 
exemplo ao longo da 
aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos 
corresponderam ás 
expetativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penso que aula foi eficaz 
e que captei a atenção 
dos alunos ao longo da 
aula devido às 
estratégias diversificadas 
que foram utilizadas.  
 
 



fatores de produção e distinção entre 
recursos naturais, trabalho e capital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de Dezembro 
 
 
 
observada e 
avaliada pelas 
professoras Maria 
João Conde e Ana 
Paula Curado 

3ª aula 
lecionada 
 
10:00-11:30 
 
 
 
Economia A 
10º G 
  
 
Tema: Os 
recursos 
naturais 

10:00- Início da aula 
 
Sumário: Os recursos naturais e a sua 
importância para a produção. 
Recursos naturais renováveis e não 
renováveis. O conceito de 
desenvolvimento sustentável. O 
conceito de empreendedorismo 
social como resposta aos problemas 
da sustentabilidade. 
 
A aula inicia-se com a chamada e o 
sumário.  
 
Foi feita uma breve revisão da aula 
anterior, recorrendo à intervenção 
direta professor/aluno (método 
interrogativo) de modo a confirmar 
se os conceitos de fatores de 
produção, recursos naturais, trabalho 
e capital ficaram consolidados.  
 
Para iniciar a distinção entre recursos 
renováveis e não renováveis 
recorreu-se ao texto– “Recursos 
Naturais”, projetado em power point 
– pretendeu-se, assim, que os alunos 
compreendessem a importância dos 
recursos naturais (fazendo uma 
referência ao conceito de escassez) e 
chegassem à distinção entre recursos 
renováveis e não renováveis. 
 
Foi projetado outro PPT – com 
algumas fontes de energia 
renováveis e não renováveis –
(Anexo)  esclarecendo algumas das 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recorri a estratégias 
diversificadas. 
 
 
Recorri a utilização de 
audiovisuais 
 
 
Utilizei sempre que 
pertinente textos e 
questões para os alunos 
refletirem.  
 
 
Introduzi um novo 
conceito – 
Empreendedorismo 
social – Penso que os 
alunos se mostraram 
bastante interessados e 
sensibilizados para as 
temáticas estudadas 
 
Houve alguma reflexão 
da parte dos alunos 
resultando em 
participações e questões 
pertinentes.  
 



suas vantagens e desvantagens.  
Seguidamente, procedeu-se à 
visualização do vídeo – Boletim das 
Energias Renováveis de 7 Outubro de 
2013. Desta forma, os alunos devem 
compreender que Portugal é um país 
que reúne condições climáticas para 
apostar nestas energias, 
comprovando-se que é um caminho 
que está a seguir. 
De modo a sensibilizar os alunos para 
a problemática foram projetadas 
algumas questões e conclusões do 
Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2007/2008 sobre as 
alterações climáticas- (PPT- em 
anexo) 
De modo a introduzir o conceito de 
desenvolvimento sustentável 
(pretende-se que seja destacado pela 
sua pertinência  e importância tanto 
para a disciplina como para os alunos 
como futuros cidadãos), foi 
visualizado um vídeo produzido pela 
docente que se denomina de “O que 
andamos a fazer” – e respetivo 
guião. 
 
Após a visualização do vídeo 
procedeu-se a trabalho de pares - 
foram dados  7 a 10 minutos para os 
alunos refletirem  sobre as questões 
do guião. A primeira   questão do 
guião é de resposta rápida. 
Relativamente à segunda questão, 
teve o objetivo de  promover o 
debate através de um brainstorming 
relativo a potenciais soluções para a 
problemática – escassez, 
necessidades, recursos e 
desenvolvimento.  
De modo a consolidar o conceito, foi 
apresentado um PPT com a definição 
de desenvolvimento sustentável e 
suas dimensões salientando a sua 
importância no âmbito da produção.  
Por fim, e como uma resposta viável e 
atual, foi introduzido o conceito de 
empreendedorismo social como uma 
potencial resposta à problemática da 
sustentabilidade -  para tal, foi 
utilizado o manual – p107 – onde 

 
 
Penso que a aula correu 
bastante bem  



consta o Atlas com a taxa anual de 
desflorestação  do World Resources 
Institute, referindo o problema da 
destruição florestal e distribuído o  
texto 2 – do livro de 
empreendedores sociais – “Como 
mudar o mundo”,  que surge como 
um exemplo do que tem vindo a ser 
feito na Amazónia para combater 
este problema. 
A aula terminou  com a visualização 
de um vídeo da Ecovila Tamera – 
como um exemplo de vida 
sustentável,  salientando que este 
centro de estudos escolheu Portugal 
para as suas investigações pelas 
condições climáticas que o pais 
reúne, salientando ainda,  a 
importância do empreendedorismo 
social no combate à problemática dos 
recursos naturais e sustentabilidade 
em Portugal. Este vídeo não 
apresenta um guião, pois  é um 
recurso utilizado como  um exemplo 
prático de meios que estão a ser 
desenvolvidos de modo a minimizar 
algumas das problemáticas que foram 
debatidas  ao longo da aula.   

18 de Dezembro Entrega 
presentes 

Entrega, na escola, de dois presentes 
de Natal e respetivo cartão de Boas 
Festas destinados à Professora 
Adelina Precatado- Vice Diretora da 
Escola- e à Professora Maria João 
Conde- Professora cooperante. 

Encontrámo-nos na 
escola com a Diretora, a 
Professora Adelina 
Precatado, que nos 
agradeceu o presente e 
nos convidou para irmos 
ao jantar de Natal da 
escola que iria realizar-se 
nessa mesma noite. 
Infelizmente, devido a 
compromissos inadiáveis 
da nossa parte, não 
pudemos aceitar o 
convite, o qual 
agradecemos. 
É sempre com muita 
amabilidade e simpatia 
que nos recebem na ESC 

    

09 de Janeiro, 2014  Reunião com a Catarina Silva e  
professora cooperante  Maria João 
para divisão de  trabalhos  

Ficou decidido que eu 
seria responsável pela 
unidade 4- Comércio e 
moeda a iniciar no dia 31 



de Janeiro e a Catarina 
pela Unidade 5- Preços e 
Mercados a iniciar no dia 
21 de Fevereiro. 

14 de Janeiro, 2014 Banco de  
Portugal 

Contacto telefónico com o Banco de 
Portugal para agendar a visita de 
estudo – Museu do Banco de Portugal 
sito na Av. Almirante Reis, 71- visita à 
exposição permanente “O dinheiro 
no Ocidente Peninsular” – Evolução 
da Moeda-  

A pessoa responsável foi 
bastante simpática, 
salientando que estão 
disponíveis para agendar 
até três dias de 
antecedência ,sendo 
que, para tal, é 
necessário formalizar o 
pedido através do mail: 
museu@bportugal.pt 
 
Ainda não foi enviado, 
pois implica a ida de 
duas turmas de forma 
que será a professora 
cooperante a formalizar 
o pedido, uma vez que é 
a professora da escola. 
 
Esta visita é bastante 
pertinente dado que irei 
lecionar a evolução da 
moeda na minha prática 
pedagógica.  

  2º SEMESTRE  

24 de Janeiro, 2014 Montagem 
da exposição 
“ O Comércio 
Justo” 
 
11:00- 13:00 
 

11:00- De acordo com o combinada 
anteriormente com a professora 
cooperante e a Dénia, fui levantar o 
material para a montagem da 
exposição sobre o “Comércio Justo” 
junto do CIDAC. 
As responsáveis estavam minha 
espera com o material e prontamente 
se disponibilizaram  para me ajudar. 
 
 
11:25 A Maria João, professora 
cooperante, estava à minha espera 
no átrio da ESC, dirigimo-nos ao pátio 
onde foi instalada a exposição. 
A professora Gabriela,  docente de 
economia A e professora a outra 
turma do 10º ano de ciências 
socioecnómicas (10ºF), 
disponibilizou-se para nos ajudar, 
salientando a pertinência da ação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiquei bastante 
satisfeita, na iniciativa da 
exposição ter ido além 
das minha prática 
pedagógica com a turma 
de economia A do 10ºG, 
já que não só a 
professora Gabriela, mas 
colegas do grupo 430, 
utilizaram o recurso para 
explorar o tema do 

mailto:museu@bportugal.pt


A professora Gabriela pediu algumas 
dicas pedagógicas sobre a exploração 
da exposição, pois também utilizou a 
minha iniciativa para promover a 
reflexão sobre o comércio justo, 
introduzindo assim igualmente o 
tema na lecionação da unidade 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 – Apesar de algumas 
dificuldades encontradas na 
montagem da exposição, uma vez 
que a escola se encontra em obras e 
as infraestruturas estão danificadas, a 
montagem da exposição correu bem 
e de forma animada. 
 
Alguns alunos que iam passando 
paravam curiosos e ofereciam a sua 
ajuda.  

“Comércio justo” em 
diversas disciplinas, 
nomeadamente 
economia C e área de 
integração. 
 
Posso dizer que foi uma 
iniciativa de sucesso, 
pois não só as colegas, 
como a própria direção 
elogiou a ação 
salientando a 
importância do tema na 
atualidade e as 
vantagens da parceria da 
ESC com a ONG CIDAC, 
não só pela proximidade 
geográfica (já que o 
CIDAC se situa na praça 
José Fontana) como 
pelas diversas iniciativas 
que o CIDAC promove de 
interesse comum no 
âmbito da educação 
para o desenvolvimento 
e de caracter 
transdisciplinar.  
 
 
Saliento aqui, por se 
tratar de uma atividade 
mais informal, o bom 
ambiente e entreajuda 
que impera na cultura 
desta escola.  
 
As relações interpessoais 
entre os colegas, os 
alunos e os funcionários 
são extraordinárias. 
 

27 de Janeiro, 2014 
 
 

1º aula 
lecionada no 
âmbito da 
prática 
pedagógica 
(IPP4) 
Em conjunto 
com a 
professora 
cooperante 

Introdução tema: O Comércio” 
Visita à exposição colocada no átrio 
da ESC” 
Trabalho de grupo: Questões de 
Reflexão sobre a matéria a lecionar 
 
Em reunião com a professora 
cooperante, concluímos que a 
primeira aula desta unidade seria 
uma aula de introdução ao tema e à 
prática pedagógica, uma vez que  as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



estratégia  pedagógicas iriam ser 
além de diversificadas e implicariam 
um maior envolvimento dos alunos 
na construção do seu conhecimento.  
 
Assim, por um lado foram 
apresentados os conteúdos da 
unidade e os respetivos objetivos 
pedagógicos, e por outro as 
metodologias que iriam ser utilizadas 
para os alcançar, nomeadamente 
metodologias ativas, salientado a 
aprendizagem a base de problemas  
como a base desta aprendizagem.  
 
 
 
 
Tendo em conta que a essência desta 
aprendizagem “…consiste em 
apresentar aos alunos situações 
baseadas em problemas reais e 
significativos…” (Arents: 2008, 380) 
foram selecionadas 4 questões de 
reflexão a partir das quais a unidade 
4 foi lecionada, incluindo a 
introdução do tema comércio justo e 
remetendo sempre para conteúdos 
lecionados nas unidades anteriores 
como a questão do 
consumo/consumo responsável e da 
Produção/ desenvolvimento 
sustentável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após terem sido apresentadas as 
atividades a desenvolver: 
 
Foram apresentadas as questões 
especificas relativas aos circuitos de 
distribuição apresentados na 

 
 
 
 
 
Os alunos revelaram 
curiosidade e algum 
entusiasmo pelas 
atividades apresentadas 
 
 
 
 
 
 
Apesar da turma não ser 
homogenia em termos 
de motivação e 
comportamento, o que 
por vezes terá 
influenciado aminha 
prática pedagógica, 
penso que ao longo 
desta aula a turma, de 
um modo geral, 
mostrou-se interessada 
e motivada com as 
estratégias 
apresentadas, penso 
que, por implicarem 
aulas extra sala de aula,  
incluírem outros atores 
na aprendizagem, como 
a ação de comércio 
justo, ministrada pelas 
colaboradoras do CIDAC, 
e a participação direta 
deles, nomeadamente 
no que concerne ao 
desenvolvimento de 
competências ao nível 
das atitudes 
(voluntariado) na banca 
do comercio justo e 
produtos nacionais. 
 
Os alunos mostraram 
agrado pela minha 
presença tecendo 
comentários como “a 
stora vais dar-nos muitas 
aulas” “que bom, já 



exposição (Composta por  painéis 
alusivos ao comércio com imagens e 
questões base relativas a cada 
interveniente e atividade que 
desempenha desde o produtor até ao 
consumidor final 
 
A aula termina com a visita à 
exposição, no átrio da escola, sendo 
colocadas as questões problema para 
resolução ao longo da unidade. 

tínhamos saudades”.  
 
Devo dizer que foi com 
muita satisfação que me 
apercebi que a turma 
mantinha uma boa 
relação comigo, tendo 
demonstrado, que 
apesar das poucas aulas 
lecionadas durante o 
primeiro período, foi 
criada empatia, e uma 
boa gestão da turma 
destacando o facto de 
ser uma turma 
problemática a nível da 
escola.  

28 de Janeiro, 2014 Aula 
Exterior: 
 
Visita à 
exposição 
permanente 
no Museu do 
Banco de 
Portugal “ O 
dinheiro no 
Ocidente 
Peninsular 
do Artigo 
Padrão ao 
Euro”- 
Avenida 
Almirante 
Reis, 79 em 
lisboa 
 

 
A turma reuniu com as professoras 
acompanhantes: Sofia, Catarina e 
Maria João, no átrio da escola por 
volta das 13:00 horas. 
 
Deslocamo-nos a pé até ao museu do 
Banco de Portugal, o percurso correu 
na normalidade. 
 
Pelas 13:45 chegamos à porta do 
museu, tendo sido recebidos pelos 
responsáveis, a turma foi divida em 
dois grupos uma vez que não é 
possível fazer a visita guiada com 
grupos grandes. 
 
Distribui o guião da visita 
relembrando que teria o caracter de 
uma ficha que seria entregue e 
corrigida na aula onde fosse 
lecionada esta matéria. 
 
Eu e a Catarina ficamos responsáveis 
por acompanhar um grupo e a 
professora Maria João acompanhou 
outro grupo, não fizemos a visita em 
simultâneo. 
 
Esta exposição desenvolve-se ao 
longo de catorze núcleos sendo 
apoiada por produtos multimédia á 
disposição de quem a visita. 
O núcleo I- Artigo Padrão- Inicio da 
visita mostra os artefactos – que 

 
 
 
 
 
 
Os alunos revelaram 
contentamento com esta 
aula no exterior, tendo 
mantido a ordem até à 
chegada ao museu. 
 
 
 
 
 
 
O grupo de alunos que 
nos acompanhou 
revelou-se interessado e 
portou-se de modo 
bastante educado. 
 
A exposição é muito 
interessante, os alunos 
mostraram-se atentos e 
curiosos, intervieram 
várias vezes, sempre 
com questões 
pertinentes. 
 
 
 
 
 



foram utilizados como dinheiro em 
transações de diferentes naturezas.  
 
Núcleo II- Nosso Território – das 
primeiras amoedações ao dinheiro 
português mostrando as primeiras 
cunhagens e moeda em circulação 
(218 a.C.)  
 
Núcleo III – Independência de 
Portugal e a cunhagem da primeira 
moeda própria (Da Reconquista à 
Crise de 1383-1385)  
 
Núcleo IV – Nos descobrimentos e 
conquistas 
 
Núcleo V – Na crise do Império 
 
Núcleo VI – Na restauração 
 
Núcleo VII – Da Monarquia Absoluta 
ao Despotismo Iluminado 
 
Núcleo VIII – Do despotismo à 
Regeneração 
 
Núcleo IX – Da regeneração à 
República 
 
Núcleo X – Na primeira República 
Núcleo XI – No Estado Novo 
Núcleo XII – No Estado Democrático 
Núcleo XIII – O Euro 
Núcleo XIV- A Produção de Notas 
 
 
A base de dados que se pode 
consultar em ambiente intranet, dá 
acesso a referências e imagens de 
peças de coleção do Museu _ 
moedas, notas, retratos de figuras 
ligadas à história portuguesa, pintura 
e objetos diversos relacionados com a 
atividade do Banco.  
 

 
A  guia que nos acompanhou foi 
bastante profissional, explicando 
pormenorizadamente toda a 
evolução da moeda havendo espaço 
para observação dos artefactos e 

 
 
 
Os alunos mostraram-se 
bastante impressionadas 
com a longevidade 
destas moedas. 
 
 
 
 
 
Alguns alunos 
demonstraram reter 
bastantes 
conhecimentos de 
história, sendo que iam 
completando com dados 
corretos aquilo que a 
guia ia apresentando, e 
questionando outros 
factos. 
 
 
 
 
O comportamento deste 
grupo foi excelente. O 
grupo que acompanhou 
a professora Maria João 
foi mais indisciplinado.   



para os alunos colocarem questões. 
 
 
 
A visita terminou com a visualização 
de um vídeo sobre a historia do 
dinheiro bastante elucidativo que foi 
montado a partir de imagens 
recolhidas na Cinemateca Portuguesa 
e Arquivo da RTP, que ilustram factos 
determinantes da história recente. 

 
Pelas 16 horas deu-se por finalizada 
a aula tendo os alunos seguido para 
casa uma vez que não tinham mais 
aulas. 

31 de Janeiro, 2014 
 
Aulam assistida e 
observada pela 
professora 
cooperante Maria 
João Conde 

3ª aula 
lecionada-  
 
Tema: A 
distribuição 
 
 

A aula teve início pelas 10:07, os 
alunos entraram calmamente na sala 
de aula, foi feita a chamada e escrito 
o sumário. Iniciou-se a aula com a 
apresentação dos objetivos 
específicos e palavras-chave, que 
permitem que os alunos se foquem 
nos conceitos a reter ao longo da 
aula.  

Para iniciar os conceitos da unidade 
foi feito no quadro um esquema onde 
apresentei o fio condutor daquilo que 
os alunos já deveriam saber da 
unidade 1, 2 e 3 para enquadrar a 
função distribuição. Recorri ao 
método interrogativo e um 
brainstorming, escrevendo no quadro 
ideias principais daquilo que os 
alunos entendiam por distribuição, 
para chegar ao próprio conceito que 
foi apresentado no slide.  

Seguidamente foi apresentado um 
esquema onde constavam as funções 
da distribuição, através do método 
interrogativo os alunos chegaram aos 
conceitos de logística e comércio e 
aos intermediários da distribuição: 
grossistas e retalhistas. 

Apresentaram-se os conceitos no 
power point, e foi projetado um texto 
sobre os conceitos falados até aqui 
com três questões para os alunos 
refletirem e responderem em pares 
(o exercício teve a duração de sete 

 
 
 
As  alunos mantiveram-
se atentos, participaram 
fazendo questões e 
respondendo sempre 
que solicitados.  
 
 
 
 
 
 
A técnica de 
Brainstorming revelou-se 
muito eficaz, pois os 
alunos chegaram ao 
conceito pretendido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percebi que a turma 
estava a acompanhar a 
aula, colocaram dúvidas 
e mantiveram-se atentos 
de um modo geral. 
 



minutos), o objetivo foi consolidar os 
conceitos.  

A aula continuou com a distinção 
entre circuitos de distribuição ultra-
curto, curto e longo. Através de 
exemplos os alunos chegaram aos 
diferentes tipos de distribuição. De 
modo a solidifica o conhecimento foi 
proposto um exercício onde 
constavam diferentes circuitos de 
produtos e serviços, com o objetivo 
de desenharem o tipo de circuito de 
cada um nos seus cadernos, mais 
uma vez em trabalho de pares, 
passamos à sua correção. 

No final da aula, foi projetado um 
vídeo sobre o PRESILD - Programa de 
Reestruturação do Sistema de 
Logística e de Distribuição de 
Produtos Essenciais à População, com 
o respetivo guião. Os alunos em pares 
responderam às questões do guião e 
corrigimos.  

No final da aula foi feita uma sumula 
dos conteúdos trabalhados e 
colocadas algumas questões para 
reflexão relativas à distribuição em 
particular e ao comércio no geral 
(todas as aulas foram colocadas 
questões de reflexão que permitiram 
aos alunos por um lado, questionar 
questões da sociedade relacionadas 
com o tema, e por outro refletir sobre 
os seus valores e atitudes enquanto 
cidadãos)  

A aula decorreu calmamente e 
saliento o comportamento excelente 
que a turma demonstrou neste dia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A turma realiza o 
exercício  e participam 
democraticamente na 
correção.  
 
 
 
 
Verifico mais uma vez 
que os vídeos funcionam 
e ,motivam a turma.  
 
 
 
 
 
 
Os alunos esclarecem 
dúvidas relativamente 
aos trabalhos 
pendentes, 
nomeadamente guião 
visita exposição – O 
comércio – que justiça? 
E a ficha de trabalho- 
relativa à visita ao 
Museu do Banco de 
Portugal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de Fevereiro 
 
 
observada e 
avaliada pelas 
professoras Maria 

3º aula 
lecionada 
 
Tema: Tipos 
de Comércio 

Esta foi uma aula assistida pela 
professora cooperante Maria João 
Conde, pela docente a orientadora 
professora doutora Ana Curado, e 
pela colega Catarina com que fiz par 

 
 
 
 
 
 



João Conde e Ana 
Paula Curado 

pedagógico.  

A aula iniciou-se com o sumário e o 
registo das presenças, após terem 
sido apresentados os objetivos 
pedagógicos, foi feita uma breve 
revisão dos conceitos dados na aula 
anterior através de intervenção direta 
professor aluno, como sumula 
elaborei um esquema no quadro com 
os principais conceitos já trabalhados 
e enquadrando os conceitos a 
trabalhar ao longo desta aula.  

Na sequência da visita à exposição 
intitulada “ O comércio que Justiça”, 
salienta-se que os alunos tinham 
como trabalho ao longo da unidade ir 
respondendo às questões levantadas 
na visita à exposição (questões 
encontram-se nos painéis em anexo), 
foram colocadas quatro questões de 
reflexão para esta temática. 

Para iniciar os conceitos foi feito 
Brainstorming “Onde Compram?”, 
foram colocados no quadro os locais 
que os alunos iam sugerido que 
compravam à medida que 
justificavam o seu comportamento. 
Foi introduzido o esquema (power 
point) com os deferentes tipos de 
comércio quanto à organização dos 
circuitos de distribuição e quanto à 
estratégia de comercialização, a 
matéria foi exposta recorrendo-se 
sempre aos exemplos dos alunos 
previamente escritos no quadro. 
Constato que os exemplos dados são 
essencialmente marcas e lojas 
internacionais, franchising na sua 
maioria, sendo que,  é o centro 
comercial  o tipo de comércio que 
mais usam e preferem.  

De forma a sensibilizar os alunos para 
a importância do comércio tradicional 
é projetado um pequeno vídeo 
intitulado “O comércio tradicional”, 
seguido de um debate, de modo a 
promover a reflexão, acerca da 
importância do comercio tradicional 
na sociedade atual.  

 
 
 
Os alunos revelaram ter 
adquirido os conceitos 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos participaram e 
verifico que refletiram 
sobre as questões 
problema que lhes 
foram postas tento 
pensado e debatido 
soluções para as 
questões em causa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação ativa dos 
alunos e pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos mostraram-se 
motivados com o vídeo e 
com o tema. 
 
 
 
 



Através do método expositivo com 
recurso ao power point foram 
lecionados os conceitos de venda 
direta e venda à distancia tendo sido 
apresentado um gráfico da Eurostat 
(2004) comparando o volume de 
negócios provenientes do comércio 
eletrónico nos países da União 
Europeia, de modo a trabalhar a 
análise de dados, fundamental para a 
disciplina de economia A. Recorreu-se 
também à simulação de um venda 
eletrónica (simulação de uma compra 
online no Corte Inglês) cujo objetivo 
foi os alunos trabalharem esta 
competência e simultaneamente 
compreender o impacto do e-
commerce na sociedade e nas suas 
vidas. Salienta-se que só dois alunos 
referiram utilizar este tipo de 
comercio para efetuar as suas 
compras referindo o ebay1 . 

A aula terminou com introdução do 
tema “O comércio Justo”( foi 
trabalhado na aula seguinte através 
da ação desenvolvida pelo CIDAC na 
escola), de forma a que os alunos 
compreendessem que existe uma 
alternativa aos modelos existentes. 
Foram colocadas as questões de 
reflexão para a próxima aula com 
enfoque nas pequenas atitudes de 
cidadania que contribuem para a 
mudança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A simulação de venda foi 
uma atividade que 
entusiasmou os alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao tema 
os alunos estão curiosos 
mais ainda não 
compreendem o 
comercio justo como 
uma alternativa. 

4 de Fevereiro, 2014 
 
 

4º aula:  
 
Ação sobre o 
comércio 
justo 
desenvolvida 
pela 
formadora 
do CIDAC 

Ação sobre o Comércio Justo “Vidas e 
Dúvidas no mundo do chocolate” 
dinamizada pela Dénia Claudino, 
colaboradora da loja do comércio 
justo em Lisboa,2a ação ocorreu pelas 
15:15H na sala de aula (sala31). 

A Dénia, eu e professora Maria João 
chegamos à sala de aula pelas 15 
horas, alteramos a disposição da sala 
para trabalho de grupo, verificamos 

 
 
 
Ao  alunos nem sempre 
demonstraram um 
comportamento 
adequado á situação. 
 
 
 
 

                                                           
1 www.ebay.com – Maior site de vendas do mundo, fundada nos EUA em 1995 por Pierre Omidyar 

2 A loja do Comercio Justo e as instalações do CIDAC situam-se na Rua Tomás Ribeiro em Lisboa, junto à Praça José  Fontana 

onde se encontra a ESC, salienta-se que os alunos não conheciam nem frequentava a loja. 

http://www.ebay.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Omidyar


se todos os recursos necessários 
estavam a funcionar (data show, 
computador e colonas de som).  

Pelas 15:15, os alunos começaram 
chegar à aula, a colega Catarina veio 
assistir à ação, no entanto, um grupo 
grande de alunos atrasou-se, 
provocando algum constrangimento.  

A Dénia apresentou a sequência 
didática da ação. Foi feita uma 
introdução sobre o que é o CIDAC, e o 
trabalho que tem desenvolvido ao 
longo dos anos. A formadora 
promoveu um debate sobre 
“Prolemas Sociais”. Seguidamente foi 
apresentado o guião sobre a 
exploração do filme “vidas e duvidas 
no mundo do chocolate, com a 
duração de dez minutos que foi 
projetado seguidamente. 

O objetivo do filme foi compreender 
o ciclo de vida do chocolate. Os 
conceitos – chave a trabalhar foram a 
produção; Formação de preços; 
Vendas; Economias de Escala; 
Distribuição, 

A projeção ocorreu em quatro fases, 
sendo feitas pausas para debate 
exploração das imagens visualizadas.  

Na primeira fase foi feito um debate 
acerca dos intervenientes na cadeia 
de produção, produtores, 
transportadores, transformadores, 
distribuidores, grossistas, retalhistas. 

Na segunda foi feito debate sobre 
economias de escala, os alunos foram 
levados a caracterizar “as economias 
de escala” e chagaram a algumas 
consequências sociais da sua 
utilização, nomeadamente a 
exploração infantil, degradação dos 
solos, baixos salários, pouca 
sequência no trabalho, uso químicos, 
exploração saída dos trabalhadores, 
exploração dos direitos humanos, não 
promoção da igualdade.  

Foi recomendado a visualização do 

 
 
 
 
 
 
Relativamente aos 
objetivos da ação penso 
que foram cumpridos  



vídeo no YouTube: “O lado negro do 
chocolate”- Costa de Marfim. Seguiu-
se uma reflexão sobre os princípios 
do comércio justo, foram expostos 
mo quadro. 

Por fim os alunos procederam à 
avaliação da ação, a Dénia colocou 
três painéis à porta da sala, um que 
dizia “Fiquei esclarecido com a sessão 
”, outro com “Fiquei pouco 
esclarecido com a sessão ” e o 
ultimo painel dizia “Não fiquei 
esclarecido ”, os alunos tiveram 
oportunidade de assinalar/avaliar a 
ação. A maioria dos alunos colocou 
que tinha ficado esclarecido.  

A ação foi bastante interessante e 
pertinente, de um modo geral correu 
bem, ouve algum burburinho 
enquanto discutiam os conceitos em 
grupo ressalvo que e normal tendo 
em conta, o comportamento e a 
idade dos alunos e por outro lado por 
ser uma aula diferentes. 

 

7 de Fevereiro, 2014 5ª aula 
Evolução 
moeda 

A aula iniciou-se pelas 10:00 horas, os 
alunos entraram calmamente na sala 
de aula, foi feita a chamada e o 
escreveu-se o sumário. O tema da 
aula foi   a evolução da moeda. Tipos 
e funções da moeda. O Euro como a 
moeda da União Europeia.  

Apresentei os objetivos para a aula, e 
fiz uma breve síntese do que foi 
lecionado ao longo destas aulas, o 
método foi de intervenção direta, 
apresentando esquemas síntese no 
powerpoint e fazendo questões 
aleatórias como forma de avaliação 
diagnóstica daquilo que já foi 
lecionado, com enfoque nas questões 
de reflexão.  

Esta matéria já tinha sido trabalhada 
na aula exterior que foi dada na visita 
guiada ao museu do banco de 
Portugal, todos estes pontos foram 
abordados, explorados e 
apresentados com exemplos que 

 



estão disponíveis na exposição.  

 

Iniciei a matéria relembrando a visita 
ao museu do Banco de Portugal e 
com a projeção de um pequeno vídeo 
intitulado “A história do dinheiro”. Os 
alunos tinham uma ficha de trabalho 
relativa a esta matéria que foi 
entregue no dia da visita, registei 
quem tinha e quem não tinha feito a 
ficha, aproveitei a sua correção para 
consolidar os conceitos de “moeda”, 
“evolução da moeda”, “tipos de 
moeda” e “funções da moeda”, 
utilizei o método interrogativo e 
expositivo, pois no final de cada 
questão fiz uma sumula da matéria 
apresentado um power point com os 
principais conceitos.  

 

Para uma melhor compreensão do 
conceito de “moeda eletrónica” , os 
alunos leram um texto do caderno: A 
Estabilidade de Preços é importante 
porquê? Do Banco Central Europeu. 
Através da leitura do texto os alunos 
caracterizaram este tipo de moeda, 
foi utilizado o quadro para registar as 
ideias dos alunos, e no fim apresentei  
powerpoint com  uma síntese desta 
discussão, onde constava também a 
desmaterialização da moeda.  

Para introduzir o Euro- A nova moeda 
europeia, projetei um vídeo ”2012, os 
primeiros dez anos de notas e 
moedas de euro” do Banco Central 
Europeu – com a duração de seis 
minutos e quarenta e quatro 
segundos” (Guião anexo) e foi 
apresentado o texto “Quem utiliza o 
euro?”, retirado do site da Comissão 
Europeia, Analisamos ainda, o mapa 
da zona Euro, que se encontra na 
página 158 do manual adotado. 
Através destes recursos, através do 
debate chegou-se aos objetivos do 
euro Utilizei o quadro para sintetizar 
as ideias. Não terminamos todos os 
conteúdos do euro, terminamos na 



aula seguinte. 

 

10 de Fevereiro, 
2014 
observada e 
avaliada pelas 
professoras Maria 
João Conde e Ana 
Paula Curado 
 

 
 
 

A aula foi assistida pela professora 

doutora Ana Paula Curado, a 

professora Maria João Conde. 

Apresentei outro texto intitulado 

“O euro”, do site da Comissão 

Europeia, penso que estes 

conteúdos de ordem teórica mas 

de aplicação prática, uma vez que 

todos sabem e utilizam  o euro, os 

textos e vídeos são um ótimo 

recurso para sintetizar conteúdos. 

Chegamos às vantagens e 

desvantagens do euro, 

relembrando a última aula e 

analisando o texto desta aula. 

Apresentei PPT com síntese do 

que foi discutido com os alunos. 

Como consolidação de 

conhecimentos e avaliação 

formativa no âmbito dos conceitos 

lecionados, e das dimensões da 

cidadania trabalhadas assim como 

competências pretendidas 

realizou-se um Role Playing. 

Os alunos tiveram um 
ótimo comportamento, 
participaram ativamente 
na aula fazendo 
questões pertinentes.  
 
Por ser um aula 
assistida, por vezes terei 
dado mais atenção ao 
alunos que normalmente 
são mais participativos o 
que pode ter 
prejudicado o sucesso da 
aula.  
 
 
Os alunos fizeram as 
reflexões pretendidas 
sobre as questões – 
problemas que lhes 
foram colocadas.  
 
Relativamente ao 
trabalho de grupo – role 
playing, posso dizer que 
me surpreenderam 
tanto pelo sucesso da 
atividade, tendo sido 
alcançados os objetivos 
pretendidos como pelo 
seu comportamento.  
 
Penso que a aula 
decorreu nastante bem.  

14 de Fevereiro Desmontage
m  da 
exposição 

 
10:00 horas encontro com a 
professora Maria João. 
 
Desmontagem da Exposição. 
 
Devolução dos painéis ao CIDAC – 
Loja do comércio Justo 

 
A exposição foi 
desmontada por mim e 
pela professora 
cooperante Maria João, 
os alunos encontravam-
se em aula e por isso não 
foi possível ajudar. 
 
O feedback da 
professora, dos 
membros direção e 
restante corpo docente 
e não docente foi 
bastante positivo uma 



vez que em vários 
momentos foram feitos 
comentários positivos  
que confirmam que 
vários intervenientes da 
escola visitaram a 
exposição, sendo que, 
alguns deles tiveram 
contacto com a causa do 
“Comércio Justo” pela 
primeira vez.  
 
O feedback de toda ação 
também foi bastante 
positivo da parte das 
colaboradoras do CIDAC, 
que mostraram interesse 
em continuar esta 
colaboração com a 
Escola Secundária 
Camões.  

26 de Fevereiro 
 
 
Palestra na 
Biblioteca da ESC 

Palestra 
“Diferenciaç
ão 
Pedagógica” 

Palestra: Diferenciação pedagógica 
na sala de aula com o Prof.Dr. José 
Morgado 
 

De acordo com o orador o grande 
desafio que se coloca aos professores 
da atualidade é reposicionar o 
enfoque no ensino para a criação de 
condições efetivas de aprendizagem 
o que implica necessariamente a 
aplicação de estratégias de 
diferenciação. 
 
O orador refere ainda que a 
diferenciação pedagógica só se pode 
fazer compreendendo os diferentes 
estilos de aprendizagem de cada 
aluno e atuando de acordo com eles. 
Desta forma, a diversidade de 
atividades na sala de aula surge para 
dar oportunidade a todos de 
utilizarem as vias mais eficazes para 
cada aluno. 
 
 
Outra questão pertinente que o 
orador refere é o facto de que a 
utilização de pedagogia diferenciada 
pressupõe que o aluno seja capaz de 
fazer uma gestão do tempo e das 
atividades que realizará de acordo 

17:00 
Boas vindas e 
apresentação da palestra 
 
Tendo em conta o tema 
de Investigação a ser 
trabalhado neste 
relatório foi bastante 
pertinente e produtivo a 
participação neste 
evento. 
 
Trabalhar a 
diferenciação 
pedagógica é essencial 
para a qualidade do 
processo educativo pois 
este depende 
fortemente do nível de 
diferenciação que nós 
enquanto professores 
conseguimos introduzir 
na gestão da sala de 
aula.  
 
 
 
 
 
 
 



com as suas características 
individuais. O professor deverá 
facultar materiais e atividades 
diversas que permitam por um lado, 
desenvolver a autonomia dos alunos  
e por outro lado “libertar” o 
professor para dar mais apoio 
aqueles que mais necessitam.  
 
O professor José Morgado, defende 
ainda a necessidade dos professores 
organizarem as suas aulas de modo a 
que os alunos trabalhem de acordo 
com as suas aquisições anteriores, 
proveniência cultural, ética e 
linguística bem como de acordo com 
os seus ritmos, estilos e necessidades.  
 
Outro aspeto importante a não 
descuidar é a avaliação, que deverá 
fazer parte integrante do processo 
ensino e aprendizagem, assim, os 
alunos deverão ter a oportunidade de 
refletir acerca do trabalho realizado 
promovendo neles a capacidade de 
analisar os sus pontos fortes e 
dificuldades por eles encontradas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda a intervenção do 
orador foi bastante clara 
e produtiva. Foi feita 
uma sumula de vários 
conceitos e ideias que já 
tinham sido trabalhadas 
ao longo deste 
mestrado, com a 
vantagem de o professor 
ter ilustrado a teoria 
com exemplos práticos 
desenvolvidos por vários 
professores em diversas 
escolas.  
 
 
 
 
 
 
Concluiu-se que para 
existir eficácia na sala de 
aula é necessário uma 
atitude de flexibilidade e 
de experimentação 
tendo sempre em 
consideração que cada 
aluno é diferente sendo 
assim necessário utilizar 
planos, e materiais 
diferenciados ajustados 
ás circunstancias 
especificas, 
possibilitando uma 
maior participação dos 
alunos no seu processo 
de desenvolvimento 
global.   
 

25 de Fevereiro, 
2014 

  
Construção de cartazes para 
divulgação da banca e de 
 

 
 
Neste trabalho de ordem 
mais prática  permitiu 



 Os alunos construíram crachás 
alusivos ao comércio de produtos 
nacionais para vender na banca do 
comércio justo. Este tinha sido um 
tema já trabalhado com a turma na 
unidade 2 e 3, assim permitiu que 
os alunos utilizassem a sua 
criatividade e simultaneamente 
voltassem a trabalhar o tema do 
consumo responsável e da 
produção.  
 
 

que os alunos 
trabalhassem várias 
competências 
nomeadamente a nível 
das Novas Tecnologias, 
assim como 
competências de 
criatividade e de 
cidadania.  
 
O trabalh0 final foi 
bastante bom sendo que 
a maioria dos crachás foi 
vendido na banca e os 
alunos, por sua 
iniciativa, cederam o 
dinheiro ao CIDAC.  

28 de Fevereiro BANCA 
COMERCIO 
JUSTO 

Voluntariado e entrega reflexões – 
Avaliação final dos conteúdos 
lecionados 
Os alunos estiveram na banca 
motivados, conseguiram explicar a 
funcionários, ao professores e 
colegas o que é o comércio justo e 
porque é que ao adquirirem aqueles 
produtos oriundo do comércio justo. 

 
 
Foi uma atividade 
bastante gratificante 
com um grande impacto 
nos alunos e na escola.  

7 Maio Dia Aberto 
da Escola 

No âmbito da disciplina de economia, 
os alunos pediram para fazer uma 
outra banca 

Nova parceria com o 
CIDAC, o que comprova 
que os alunos além de 
terem trabalhado de 
solidariedade e 
voluntariado, 
mantiveram depois 
deste trabalho o 
interesse em dedicarem-
se ´esta causa. 

27 de Maio   
 
Escola 
Secundária 
Camões 
 
15:15 – 
17:00 
 

 
 
Elaboração das entrevistas a  três 
alunos do 10º G, escolhidos 
aleatoriamente. 
Resumo da entrevista encontra-se em 
anexo 
 

 
 
 
Os alunos demonstraram 
que as práticas 
pedagógicas foram 
eficazes tanto a nível 
cognitivo como a nível 
de consciência e de 
atitudes. 

26 de Junho 
 
 
Conferência 
“Educação  e 
Cidadania” –  
 

 
 
 
Instituto de 
educação - 
UL 
 

9:00h-  10:30h  Orador Larry Benze – 
Universidade de Toronto – 
“Cidadania e Educação para o 
Consumismo” 
 
Apresentação do projeto que o 
professor está a desenvolver com os 

 
 
 
 
 
 
 



 9:00 h – 
13:00 h  
 
14:00 h – 
17:00 h  
 

alunos no sentido destes 
compreenderem como este ato 
promove as desigualdades. 
(www.stepwiser.ca) As estratégias 
utilizadas neste projeto passam por 
ações de sensibilização sobre 
problemas de cidadania. Conclui que 
quando os alunos são sensibilizados 
para estes conceitos de cidadania são 
transformados em atores de 
mudança conscientes não só para 
eles mas também porque passam a 
mensagem para a sua rede de 
contactos. Sendo que após a 
intervenção estes alunos tornaram-se 
menos elitistas tanto em relação aos 
colegas como aos bens de consumo e 
não consumistas pois passaram a 
controlar as suas decisões de 
consumo e influenciar positivamente 
o público.  
 
1ª Mesa Redonda: 11:00 h – 13:00 h 
 
Ana isabel Madeira – “Educação para 
o desenvolvimento no Espaço 
Europeu do Ensino superior – 
Algumas notas sobre Educação para 
o Desenvolvimento no Ensino 
Superior em Portugal. 
 
 
Helena Salema – “Educação para o 
Desenvolvimento: Organizações não 
Governamentais e Instituições do 
Ensino Superior” 
 
 
A oradora Helena salema inicia a 
intervenção destacando a Educação 
para o Desenvolvimento como uma 
processo dinâmico, interativo e 
participativo que visa essencialmente 
a formação integral de pessoas; 
consciencialização e compreensão de 
causas e problemas do 
desenvolvimento e pensamento 
critico.  
 
Seguidamente, a professora Helena 
Salema faz referência e apresenta a 
Estratégia Nacional de Educação para 

 
 
 
Penso que esta atitude 
também aconteceu com 
a pequena intervenção 
pedagógica, pois de 
acordo com as 
entrevistas os alunos 
que participaram 
influenciaram as opções 
de consumo da família.  
 
Relativamente ao 
consumismo- passaram 
verificar etiquetas; 
Comprar produtos 
nacionais e ecológicos  
 
 
 
 
 
 
Destaco o interesse da 
intervenção, no entanto 
para o trabalho que 
estou a desenvolver não 
saliento nenhuma nota 
em especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A prática pedagógica 
para o desenvolvimento 
de competências de 
cidadania integra-se nos 
princípios da educação 
para o desenvolvimento, 
sendo de primordial 
importância a 
introdução de conceitos 
de reflexão assim como 
realização de parcerias 
com associações da 
sociedade civil e ONG´s. 

http://www.stepwiser.ca/


Desenvolvimento 2010-2015.  
 
A oradora destaca que são 
necessários indicadores para medir as 
competências de cidadania nos 
jovens dentro da escola – para tal 
defende a importância das parcerias 
da instituição escola com as 
organizações não governamentais – 
ONGD`s : salienta ainda que é 
necessário trabalhar  a nível de três 
dimensões fundamentais – Ética 
(solidariedade e Justiça); Pedagógica 
(Processos ativos); Politica 
(transformação social fundamentada 
pelo espirito critico), os temas que a 
oradora destaca são: Cidadania 
Global; Justiça Social; Equidade; 
Consumo responsável; Comércio 
Justo; entre outras 
 
 
Maria João Mogarro “Cidadania e 
património a importância dos museus 
na educação”  
 
14:30 h – 17:00h  - 2ª mesa redonda: 
 
Maria José Martins “Educação, 
Cidadania e Interculturalidade em 
Portugal no século XXI”  
 
 
 
Pedro Reis “Ação Sócio-Política como 
dimensão da cidadania ativa: 
Resultados do projeto «We Act»: 
 
Pedro Reis defende a  ideia que é 
necessário capacitar os alunos como 
críticos e criadores de conhecimento 
em vez de simples consumidores de 
conhecimento.  
 
Neste contexto é necessário preparar 
os alunos para:  
- exigirem e exercerem uma cidadania 
participativa e fundamentada e 
exigirem uma justiça social e ética na 
ação. Pedro Reis defende, ainda , que 
esta tarefa é possível através da 
organização de grupos de pressão  

 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com esta 
intervenção pode-se 
dizer que este trabalho 
foi conduzido na linha 
nacional e internacional 
da educação para o 
desenvolvimento e 
cidadania ativa. 
 
 
 
 
 
De um modo geral posso 
concluir que foi bastante 
positivo e gratificante, 
para a reflexão sobre o 
meu trabalho, ter 
participado neste 
encontro. Foram   aqui 
apresentados vários 
projetos que, apesar de 
virem de contextos 
diferentes tem um 
objetivo em comum – 
Educação para uma 
cidadania ativa! 
 
Conclui que, as 
estratégias utilizadas não 
só a nível nacional como 
a nível internacional são 
bastante semelhantes ás 
estratégias que definidas 
para a minha prática 
pedagógica. 
 
Neste sentido parece-me 
eficaz as estratégias 
diversificadas, assim 
como o envolvimento 
dos alunos nas causas de 
modo a sensibilizar os 
alunos e até alterar 



(cartas e petições – participação e 
intervenção direta e ativa); Educar os 
outros (cartazes, redes sociais, 
blogues, vídeos, sessões de 
esclarecimento, panfletos) e 
participando em ações de 
voluntariado.  
 
A participação deste orador termina 
com apresentação do seu projeto 
“We Act” concluindo que é 
necessário reconhecer os alunos 
como importantes agentes de 
mudança contrariando a sua “apatia”.  
 
 

alguns comportamentos.  
 

 

 

 

27 de Junho  Escola 
Secundária 
Camões 
 
10:30 – 
11:45 

Entrevista à professora cooperante 
Maria João. 
 
 
 

A entrevista foi bastante 
gratificante no sentido 
em que permitiu discutir 
alguns assuntos 
relacionados não só com 
o desempenho da turma 
mas também sobre 
pontos de vista relativos 
ao ensino da disciplina 
de economia.  
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QQuueessttiioonnáárriioo  

  

Este questionário integra-se na disciplina de Introdução à Prática Profissional III 

e visa caracterizar a turma que ao longo deste semestre observámos e à qual 

lecionámos. Na unidade curricular Introdução à Prática Profissional IV iremos 

acompanhar a mesma turma, aproveitando assim os dados recolhidos, mas 

somente para a caracterização da mesma. Todos os dados recolhidos apenas 

serão utilizados para o fim acima referido. O questionário é anónimo e como tal 

solicitamos que respondam com a máxima objetividade possível. 

Agradecemos, desde já, a colaboração de todos.  

 

1) Informação sociográfica 

1.1) Idade: 

 

1.3) Nacionalidade: ______________________ 

2) 2) Caracterização do agregado familiar 

2.1) Qual o número de elementos que compõem o teu agregado familiar?  

2.2) Composição da família com quem resides:  

(podes assinalar mais de uma resposta) 

 

Outro(s): ____________________ Quais? ______________________________ 

2.3) Quantos irmãos tens? 

 

2.3.1) Quais são as idades dos irmãos?___________________________ 

2.4) Estrutura do agregado dos pais: 

2.4.1) Composição/número de elementos: 
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2.4.2) Composição parental: 

 

 

 

  

2.5) Situação académica dos pais: 

Nível de habilitação Mãe Pai 

Primeiro ciclo (4º ano)   

Segundo ciclo (5º e 6º anos)   

Terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos)   

Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos)   

Bacharelato   

Licenciatura   

Mestrado   

Doutoramento   

NS/NR   

  

2.6) Situação profissional dos pais: 

Classificação de Firmino da Costa Mãe Pai 

Empresários, Dirigentes e Profissionais liberais   

Profissionais Técnicos e de Enquadramento   

Trabalhadores independentes   
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Agricultores independentes   

Empregados executantes   

Operários industriais   

Assalariados agrícolas   

Desempregados   

NS/NR   

 

3) Histórico académico do aluno 

3.1) Percurso académico 

 

Tipo de ensino frequentado  

Escolas Públicas  

Escolas Públicas e Privadas  

NS/NR  

 

3.2) Número de retenções 

  

Nenhuma  

Uma  

Duas  

Três ou mais  
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3.3) Perspetivas futuras dos alunos 

Nível de estudos  

Ensino Secundário  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

NS/NR  

 

4) Trajeto dos alunos para a escola 

4.1) Que transporte utilizas para chegares à escola: 

Meio de transporte  

A pé/ bicicleta  

Público  

Privado  

Todos  

NS/NR  
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4.2) Distâncias casa/escola  

Em minutos  

Menos do que 15 minutos  

Entre 16 e 30 minutos  

Entre 31 a 45 minutos  

Mais de 46 minutos  

NS/NR  

 

5) Atividades fora dos tempos letivos 

5.1) Atividades extracurriculares 

Atividade  

Curso de teatro  

Curso de inglês  

Atividades desportivas  

Outra(s)  

Nenhuma  
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5.2) Atividades de tempos livres 

  

Cinema  

Música  

Computador  

Leitura  

Desporto  

Estudar  

Voluntariado  

Outra(s)  

Nenhuma  

 

5.3) Tempo dedicado ao estudo 

Tempo médio dedicado ao estudo diariamente  

Menos de que 1 h  

Entre 2 a 3 h  

Mais do que 4 h  

NS/NR  
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5.4) Participação na vida escolar 

Participação ativa na vida escolar  

Associação de estudantes  

Rádio da escola  

Jornal da escola  

Concursos   

Oficinas  

Clubes  

Projetos  

Outros eventos  

 

6) Utilização das Novas Tecnologias 

6.1) Tens computador em casa?  

     

 

6.3) Tens e-  

 

6.5) Com que frequência utilizas o computador 

Periodicidade  

Nunca  

Mensalmente  

Semanalmente  
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Diariamente  

NS/NR  

 

 

6.6) Assinala a opção que melhor descreve a frequência com que utilizas o 

           computador, para realizar as várias atividade: 

 Nunca Raramente MV Sempre 

Pesquisa na web para os trabalhos 

escolares  

    

Pesquisa na web para interesses 

pessoais 

    

Consulta do e-mail     

Comunicação nas redes sociais     

Divertimento (ex.: jogos)     

 

6.7) Relativamente à utilização da internet pelos alunos fora da escola,        

            responde às seguintes questões na escala que se segue: 

 Raramente MV Sempre Nunca 

Utilizas a internet fora da escola?     

Gostas de fazer pesquisas 

temáticas? 

    

Gostas de utilizar as TIC?     

Frequentas as redes sociais 

(Exemplos: Hi5, Facebook ou 

Twitter). 
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Consideras que o recurso às 

Tecnologias de Informação facilita 

as aprendizagens? 

    

 

 

    
 
 
 
 
 
 



Folha1

Total 25 inquéritos + aluna nova Informação sociográfica

Faixa etária masculino % feminino %

15 6 25,0 5 21

16 7 29,2 4 17

17 2 8,3 0 0

Total 15 62,5 9 0

Agregado familiar

Faixa etária Total % %

Sem irmãos Com irmãos

Agregado 3 4 16,7 1,0 2 13

Agregado 4 12 50,0 11 46

Agregado 5 6 25,0 6 25

Agregado 6 1 4,2 1 4,2

Agregado 7 1 4,2 1 4,2

Total 24 100,0 1,0 21 92

Situação académica dos pais

Mãe Pai Total

4º ano 2 3 5

2º ciclo 1

3º ciclo 6 5 11

Secundário 9 7 16

Bacharelato 3 3

Licenciatura 4 4 8

Mestrado 2 1 3

Doutoramento 2

NS/NR 1 1 2

Total 26 21 46

Situação profissional dos pais

Mãe Pai Total

Empresários, Dirigentes e Profissionais liberarais 1,0

Profissionais Técnicos e de Enquadramento

Trabalhadores independentes

Agricultores independentes

Empregados executantes

Operários industriais 0 0,0 1,0

Assalariados agrícolas

Desempregados

Classificação de Firmino da Costa

Pais

Página 1



Folha1

total %

11 45,8

11 45,8

2 8,3

24 100,0

%

Sem irmãos Com irmãos

1,0 4,2

1,0 4,2

2,0 8,3

48

Monoparental

Página 2
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Análise dos gráficos do Inquérito realizado aos alunos da Escola 

Secundária Camões em janeiro de 2014 

 

Caracterização Sociográfica 

 

1.2) Género 

 

 A Turma (Amostra) é Composta por 25 alunos, sendo que 9 são do género 

feminino e 16 do género masculino. 

 

1.1) Idade 
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 Verifica-se que 48% dos alunos têm 15 anos, que a idade expectável para este 

nível de estudos. Cerca de 44% têm 16 anos o que corresponde, ainda, à idade 

consonante com este nível académico. Regista-se, apenas, uma percentagem de 8% 

de alunos que têm 17 anos, o que significa que estes alunos já tiveram, pelo menos, 

uma retenção. 

 

3.2) Nº de Retenções por aluno 

 

 

 

  

De acordo com o gráfico 8, verifica-se que 64% dos alunos não foi alvo de qualquer 

retenção ao longo da sua vida escolar. Apenas dois alunos ficaram duas vezes retidos. 
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1.3) Nacionalidade 

 

 Apesar da Escola Secundária Camões apresentar características de 

multiculturalidade, esta turma não revela este padrão, sensivelmente 90% dos alunos 

são de nacionalidade portuguesa e apenas 3 alunos são de nacionalidade estrangeira, 

nomeadamente Brasil e China.  

Relativamente à estrutura do agregado familiar, verifica-se que os alunos pertencem a 

famílias estruturadas, na sua maioria constituídas por mãe, pai e irmãos. 

 Por outro lado, pode referir-se que a maioria dos alunos integra um nível 

socioeconómico médio e médio alto, que também justifica a preocupação dos pais 

com a educação dos filhos. Pelo que não se pode atribuir a falta de motivação para 

aprendizagem, da generalidade dos alunos, a problemas familiares. Inclusivamente, o 

contexto cultural que deriva das qualificações académicas de ambos os pais. Assim 

sendo, apenas, cerca de 14%, dos pais e mãe, não concluiu a escolaridade obrigatória 

(3º ciclo) e 30%, dos pais e mães, concluíram estudos superiores: licenciatura, 

mestrado ou doutoramento. O que está plasmado na ocupação profissional de ambos 

os pais, já que 70% desenvolvem profissões integradas nas rubricas Profissionais 

Técnicos e de Enquadramento ou Empresários, Dirigentes e Profissionais liberais, de 

acordo com a classificação proposta por Firmino da Costa. 
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2.5) Situação académica dos pais 

 

 

2.6) Situação profissional dos pais: 
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4) Trajeto dos alunos para a escola 

4.1) Que transporte utilizas para chegares à escola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3) Tempo dedicado ao estudo 
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5.2) Atividades Tempos Livres 

 

 

 

Através da análise do gráfico, contatamos que a maioria dos alunos dedica os 

seus tempos livres na utilização do computador e atividades desportivas. Em 

segundo plano os alunos preferem ocupar os seus tempos livres com televisão, 

musica ou cinema.  

Os alunos que dedicam algum tempo a atividades de voluntariado são uma 

minoria, apenas cinco alunos.  

 

 

5.1) Atividades Extracurriculares 

  

  

Mais uma vez se pode verificar que os alunos revelam pouco interesse em participar 

em atividades culturais ou de desenvolvimento curricular, apesar da oferta existente na 

ESC, a maioria não participa em nenhuma atividade.  

Volta a salientar-se a apetência destes alunos pelas atividades desportivas, com seis 

alunos, numero que se destaca claramente das restantes atividades.  

 

3.1) Percurso académico 



      

 

Mestrandas: Catarina Silva e Sofia Policarpo 

 

 

5.4) Participação na vida Escolar 

 

 

 

Apesar da vasta oferta de atividades que a ESC proporciona aos seus alunos, não só 

por iniciativa da direção da ESC mas também pela dinâmica associação de estudantes 

e do Movimento Camoniano, os alunos da turma G do 10º ano, não participam em 

qualquer tipo de projeto ou atividade que vise um maior envolvimento com a 

comunidade escolar 

 

Acessibilidade às Novas Tecnologias 
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A análise da acessibilidade às Novas Tecnologias demonstra que o acesso dos alunos 

às mesmas se encontra facilitado e próximo já que 96% dos discentes têm 

computador em casa e 80% tem acesso à internet. Relativamente ao e-mail pessoal, 

84% dos alunos têm-no e 88% está presente nas redes sociais, via facebook.   

 

 

 

6.5) Frequência na utilização das Novas Tecnologias 
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  No que se refere à frequência na utilização das Novas 

Tecnologias, 64% dos alunos apresentam uma periodicidade diária e 24% explicitam 

que a sua utilização é semanal. O remanescente para o total, 12%, é pouco explícito 

uma vez que se insere na opção de resposta NS/NR. 

        Posto isto, pode concluir-se que os alunos acedem com muita frequência à 

internet, por diversos motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6) Frequência com que utilizam a internet e para que atividades: 
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Face ao que foi inquirido sobre os motivos pelos quais os estudantes acedem à 

internet destaca-se a comunicação nas redes sociais, dado que 80% dos alunos 

referem que as utilizam muitas vezes ou sempre. A presença dos jovens neste tipo de 

comunicação síncrona ou assíncrona é evidente e não contraria outros estatísticos 

mais abrangentes.  

 

De destacar, ainda, que a utilização da internet para as pesquisas e  

para desenvolvimento de trabalhos académicos acontece muitas vezes ou sempre 

para 80% dos alunos e que 68% dos discentes realiza essa mesma pesquisa para 

interesses pessoais.  

 

 

Através da análise destes valores percentuais podemos concluir que os  

alunos desta turma demonstram ter interesse por pesquisar temas na internet, 

fazendo-o por iniciativa própria.  

 

6.7) Frequência da utilização da internet fora da escola 

 

O tratamento dos dados relativos à frequência da utilização da internet fora  

da escola indica que 88% dos alunos acedem à internet fora da escola. Mais uma  

Gostas de fazer pesquisas temáticas?

Gostas de utilizar as TIC?

Frequentas as redes sociais (Exemplos: Hi5, Facebook ou Twitter).

O recurso às Tecnologias de Informação facilita as aprendizagens?
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vez se corrobora o interesse dos discentes pelas redes sociais, com 80% dos  

alunos a marcarem presença naquelas. 

No que se refere ao gosto pelas pesquisas temáticas, 60% dos alunos revela  

que tem gosto pelas mesmas e 80% considera que o recurso às Novas  

Tecnologias é facilitador das aprendizagens. Estas conclusões são um excelente  

ponto de partida para a pesquisa investigativa que este estudo se propõe realizar. 
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GUIÃO ENTREVISTA AOS ALUNOS 

27 DE Maio 2014 

Cidadania na escola e na disciplina de Economia 

 

Temáticas Gerais 
 

Questões a colocar Condução Entrevista 

Escola/professores e 
Valores 

Que valores a escola 
vos transmite?  
Os professores 
desenvolvem relações 
interpessoais 
baseados em valores 
éticos? 

Valores de Justiça; Igualdade Mérito; 
Direitos Humanos; Multiculturalismo;  
 
 
Valores: autoestima; Confiança; respeito; 
solidariedade; cooperação; Tolerância 

Problemas locais na 
escola/ Turma 

Que problemas 
detetam na escola em 
geral e na turma em 
particular?  

Violência; Desinteresse; Abandono 
escolar;  
Condições da escola; Iniciativas (falta 
delas) 
Desigualdades; Comportamento; Apoio 
professores/escola; Matérias 

Representações 
dos alunos 
Direitos e Deveres 

Conhecem os 
direitos e deveres 
do aluno? De que 
forma os exercem?  

Associação de estudantes 
(participação) Estatuto do aluno  
Regulamento interno da escola 
Eleição do delegado e subdelegado 
Assembleia de alunos 
Assembleia de escolas 

Representações 
dos alunos sobre 
atividades cívicas 
na 
escola/comunidade 

Em que atividades 
ou projetos podem 
participar na ESC? 
Participam em 
algum? Quais e 
Porquê)  

Núcleos  
Oficinas 
Clubes 
Projetos 
Movimento Camoniano 
Cooperação com Instituições e 
associações locais. 

Programa de 
economia A /aulas 
de economia- 
Opinião específica 
sobre a disciplina e a 
sua relação com 
cidadania 

Que problemas do 
mundo atual que 
mais os 
preocupam? 
De que forma são 
abordados na 
disciplina de 
economia A? 

Questões de Cidadania: Ambiente; 
Aquecimento global; Crise económico -
financeira; Consumo de massas; respeito 
pela diferença; Desigualdades sociais; 
Desemprego; Crise da democracia- 
exercício de poder e leis? 

 

Metodologia 
utilizada na sala de 
aula 

Que problemas dos 
falados anteriormente 
falaram na sala de 
aula? 
Das metodologias 
foram utilizadas e 
quais privilegiam e 
sentem como mais 
eficazes?  

Exposição de matéria 
Participação 
Debate 
Análise de situações 
Visitas de estudo  
Ações escola/exterior 
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Funcionamento da 
sala de aula – 
Unidade 4: 
Comércio e Moeda 

Na vossa opinião as 
estratégias utilizadas 
promoveram o bom 
ambiente e a 
aprendizagem?  
(tendo em conta o 
comportamento uma 
turma peculiar da 
turma)  
Quais as que mais 
gostaram/promoveram 
uma melhor 
aprendizagem?  
Porquê?  

Visita de estudo – Banco >Portugal 
Montagem/desmontagem e visita 
exposição na escola 
Ação sala de aula comércio justo 
Debates 
Visualização vídeos 
Trabalho de Grupo “Roll Play” – 
Distribuição do café 
Banca Produtos -  Comércio justo 
Vídeos  
 

Unidade 4: Comércio 
e Moeda- Temas 
abordados  

As estratégias 
utilizadas 
promoveram a 
reflexão sobre os 
temas? 
Que impacto as ações 
promovidas no âmbito 
desta unidade tiveram 
nos alunos/ 
comunidade escolar? 
 

Comércio justo 
Consumo responsável 
Ambiente  
Alimentação  
Participação social e cívica  

Unidade 4: Comércio 
e Moeda- Impacto 
vida do aluno 

Que hábitos mudaram 
ou podem mudar 
depois da 
aprendizagem deste 
tema? 

Hábitos de consumo: 
Onde é produzido o bem? 
Por quem é produzido?  
Em que superfícies consumo? Porque?  
Alertei os outros (família/amigos) para 
esta realidade? 
Hábitos de participação 
cívica/Voluntariado? 

Balanço final – 
representações 
alunos 

O que mais gostaram 
nas aulas de 
economia A e o que 
mudariam?  

Conteúdos programáticos/Temas 
Estratégias utilizadas 
Relação professor -  aluno 
Relação ente alunos 

 

 



Resumo da entrevista aos alunos – 27 Maio de 2014 

 

Amostra: os alunos entrevistados foram o João, a Maria e a Inês, foram selecionados 

aleatoriamente tendo em conta que participaram em todas as atividades pedagógicas 

lecionadas incluindo a banca de comércio justo.  

O João é um aluno de 15 anos com aproveitamento médio por vezes médio (-), no 

entanto participativo, está a estudar na ESC pela primeira vez, anteriormente frequentou 

o ensino privado. 

A Inês é uma aluna de 16 anos, sem retenções, estuda na ESC  desde 7º ano, aluna com 

bom aproveitamento escolar, no entanto pouco participativa. 

A Maria, aluna de 16 anos, de origem brasileira, bastante empenhada, integrou a turma 

no 2º período por mudança de opção, transferida de uma turma de excelente 

comportamento da área das ciências, tem bom aproveitamento mas o comportamento 

geral da turma prejudica o seu desempenho, pois sempre fez parte do quadro de honra.  

 

Relativamente aos valores, escola e professores, na opinião dos alunos, os professores 

que lecionam na Escola Secundária de Camões, mostram alguma preocupação com os 

discentes 

Nas questões relativas Associação de Estudantes legisladas na lei nº 23/2006 de 23 de 

Junho que onde consta que “…são associações de estudantes aquelas que representam 

os estudantes do respetivo estabelecimento de ensino básico, secundário, superior ou 

profissional”, as opiniões foram unanimes, pois dos três alunos entrevistados nenhum 

deles reconhece muito importância á eleição da Associação apesar de saberem que é um 

órgão que os representa, o João diz “…são a nossa voz, são eles que nos representam a 

todos”. 

No que diz respeito ao Estatuto do aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei nº 51/2012 

de 5 de Setembro, estabelecendo “…direitos e deveres do aluno dos ensinos básico e 

secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e restantes membros 

da comunidade educativa na sua educação e formação”, mantém-se de acordo não 

conhecendo os seus direitos e deveres estipulados neste documento. 



Relativamente ao regulamento interno, já especificado anteriormente, e ás assembleias 

dos alunos não conhecem nem procuram informações, de salientar que o direito a 

convocar assembleia geral de alunos se encontra estipulado no ponto 1.1.1 do nº1 do 

Artº 2, onde constam os direitos e deveres específicos dos alunos, no Regulamento 

Interno da ESC. 

Quanto à questão da eleição de delegado/subdelegado, os alunos João e Inês (entre 

risos) confirmam que elegeram irresponsavelmente o delegado e subdelegado da turma, 

sendo, foi necessária uma segunda eleição já que ambos (eleitos por serem “lideres” e 

de comportamento menos bom) se recusavam a participar nas reuniões não exercendo o 

papel para o qual foram eleitos. Já a Maria, aluna transferida de outra turma afirma, “na 

minha outra turma elegemos por notas, andamos a ver os currículos uns dos outros 

para eleger os melhores alunos”.  

No campo de atividades extracurriculares os alunos queixam-se de não serem muito 

divulgadas e não encontrarem apoio nos docentes da turma quando procuram 

informação, exceto se se encontrarem envolvidos nas atividades, como o caso do 

professor de educação física. O João pertence ao grupo de teatro e a Maria anda na 

natação, a Inês não tem qualquer atividade extra.  

Relativamente ao “Movimento Camoniano”, sabem que existe mas não conhecem as 

oportunidades de participação que oferece, ficam na duvida se a escola tem um Jornal e 

um canal de televisão na operadora “MEO” , não obstante os alunos referem que 

gostariam de ter um papel mais ativo na escola e na sociedade, participando em projetos 

sociais,  por vezes não o fazem por falta de informação, a Inês diz “acho que é 

importante e nos ajuda a viver em sociedade” o João confirma “e faz-nos sentir bem, 

por exemplo o Banco Alimentar, que dá apoio aos sem abrigo, gostava de participar, 

acho importante nem que seja só uma vez, porque dá-nos a ideia do mundo em que 

vivemos, de outra realidade”. A Maria partilha da mesma opinião concluindo “sim, 

porque hoje em dia todos queremos ser remunerados e ali podemos fazer só pelo prazer 

de ajudar, porque queremos, como quando fizemos a banca do comércio justo, fez-nos 

sentir bem". 

Quando a entrevista foi conduzida para problemas do mundo atual os alunos 

salientaram que dos temas sugeridos aqueles que mais os preocupava era o desemprego 

e ambiente (excesso de poluição), os alunos referem que apesar de sentirem estas 



preocupações a escola no geral e as aulas em particular não trabalham estas 

problemáticas do ponto de vista da intervenção/atitudes, “nas disciplinas, até mesmo a 

filosofia poderíamos ter muito mais debates, estes temas não são muito desenvolvidos, 

damos a matéria e pronto”.  

Relativamente aos conteúdos de economia os alunos fazem referência à unidade do  

consumo e consumerismo (esta unidade não foi dada por mim. A Inês diz,  “por 

exemplo no consumismo, podíamos ter abordado uma parte mais social mas só demos o 

que está no livro não ouve ações para que eu deixasse de ser consumista.” 

Os alunos referem que quanto aos temas de cidadania mesmo quando são abordados nos 

conteúdos programáticos é de uma forma superficial, e os professores de um m modo 

geral não revelam grande interesse nem informações sobre estas temáticas, o João diz, 

“…por exemplo ouve debates sobre cidadania aqui na escola, outros alunos foram, eu 

achava muito importante ter assistido, mesmo que não participasse, só ouvir, não fomos 

a nenhum, perguntamos aos professores e eles nem sabiam, nós até gostávamos de ter 

um papel mais ativo”. 

Os alunos referem que temas sociais como homossexualidade, religião ou 

toxicodependência são pouco abordados e pouco discutidos na escola. 

Relativamente aos métodos pedagógicos, os alunos referem que “através dos slides e 

debates, ou visitas a situações reais para compreender melhor a matéria na vida real” 

(João)  

Os métodos usados na unidade 4:” Gostamos muito das aulas da stora, a exposição foi 

muito interessante, acho que alguns colegas não souberam aproveita-la eu 

posteriormente voltei lá por causa dos trabalhos, e era mesmo muito interessante” 

(Inês)  

“Adorei os vídeos, não eram em língua estrangeira e o jogo da café, foi uma das 

melhores atividades, aprendi muito e tendo em conta a nossa turma, acho que correu  

muito bem, foi muito bem conseguido” – João 

“A Banca foi excelente, aproveitei para o teste e já nem precisei estudar muito esta 

matéria”.  

Impacto que as estratégias utilizadas tiveram no comportamento dos alunos? 



Os alunos referiram que ficaram conscientes da problemática do comércio justo, 

salientaram que mesmo sendo ambientalistas estes produtos são mais caros, o João disse 

“a minha mãe até começou a comprar detergentes ecológicos mas são muito caros, o 

Estado devia patrocinar estes produtos amigos do ambiente”(João) 
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GUIÃO ENTREVISTA A PROFESSORA COOPERANTE 

27 de Junho 2014 

Cidadania na escola e na disciplina de Economia A 

 

Temáticas Gerais 
 

Questões a colocar Condução Entrevista 

Escola/professores e 
Valores 

Que valores a escola 
vos transmite?  
Os professores 
desenvolvem relações 
interpessoais 
baseados em valores 
éticos? 

Valores de Justiça; Igualdade Mérito; 
Direitos Humanos; Multiculturalismo;  
 
 
Valores: autoestima; Confiança; respeito; 
solidariedade; cooperação; Tolerância 

Problemas locais na 
escola/ Turma 

Que problemas deteta 
na escola em geral e 
na turma em 
particular?  

Violência; Desinteresse; Abandono 
escolar;  
Condições da escola; Iniciativas (falta 
delas) 
Desigualdades; Comportamento; Apoio 
professores/escola; Matérias 

De que forma a 
escola trabalha as 
cidadania? 

 Questões de Cidadania: Ambiente; 
Aquecimento global; Crise económico -
financeira; Consumo de massas; respeito 
pela diferença; Desigualdades sociais; 
Desemprego; Crise da democracia- 
exercício de poder e leis 

Representações 
dos professorea 
sobre atividades 
cívicas na 
escola/comunidade 

Em que atividades 
ou projetos podem 
participar na ESC? 
Participam em 
algum? Quais e 
Porquê)  

Núcleos  
Oficinas 
Clubes 
Projetos 
Movimento Camoniano 
Cooperação com Instituições e 
associações locais. 

Programa de 
economia A /aulas 
de economia- 
Opinião específica 
sobre a disciplina e a 
sua relação com 
cidadania 

São utilizadas 
metodologias 
pedagógicas que 
visam promover a 
consciência dos 
alunos no âmbito da 
cidadania? 

 
Metodologias ativas: visitas de estudo; 
entrevistas; inquéritos; casos de estudo 

 

Metodologia 
utilizada na sala de 
aula 

Que problemas dos 
falados anteriormente 
falaram na sala de 
aula? 
Das metodologias 
foram utilizadas e 
quais privilegiam e 

Exposição de matéria 
Participação 
Debate 
Análise de situações 
Visitas de estudo  
Ações escola/exterior 
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sentem como mais 
eficazes?  
 
 

Funcionamento da 
sala de aula – 
Unidade 4: 
Comércio e Moeda 

Qual o feed-back 
relativo á prática 
pedagógica da 
unidade 4  
 

Visita de estudo – Banco >Portugal 
Montagem/desmontagem e visita 
exposição na escola 
Ação sala de aula comércio justo 
Debates 
Visualização vídeos 
Trabalho de Grupo “Roll Play” – 
Distribuição do café 
Banca Produtos -  Comércio justo 
Vídeos  
 

 

 



      
 

Resumo da entrevista à professora Maria João Conde, professora cooperante da 

Escola Secundária de Camões 

 

Entrevista realizado no dia 27 de Junho entre as 10 horas e 30 minutos e as 11 horas e 30 

minutos na Escola Secundaria Camões 

 

Na opinião da professora Maria João a escola é essencialmente um local de transmissão 

de valores, sendo este aspeto tão importante quanto a transmissão de conhecimento já que, com o 

desenvolvimento das novas tecnologias os alunos, hoje em dia, têm acesso através de uma 

panóplia de canais ao conhecimento nas suas diversas fontes. 

De acordo com a docente a escola funciona como um agente de socialização, no entanto, 

e devido ao peso que se dá aos exames nacionais, especificamente na disciplina de economia A, 

o grande enfoque recai no processo ensino – aprendizagem de conteúdos, sendo que a educação 

para os valores ocupa um lugar secundário apesar dos professores trabalharem no sentido de 

promoveram a autonomia dos alunos, respeito pelo outro pela diferença.  

Tendo em conta que na avaliação externa os valores não são testados, os professores só 

investem num ensino focado na cidadania por carolice. Apesar de fazer parte dos objetivos do 

ensino das ciências sociais e humanas na prática, segundo a Maria João, não se mede nem se 

valoriza.  

Relativamente à participação dos alunos na vida da escola e da comunidade, os alunos da 

ESC, normalmente, são bastante participativos, na escola existia a disciplina da área de projeto 

que se chamava “Voluntariado e Empreendedorismo Social”, no âmbito desta disciplina os alunos 

participavam ativamente em problemáticas sociais e iam fazer voluntariado a instituições de 

solidariedade social com as quais continuaram a colaborar após o termino da disciplina. Por outro 

lado, também existe a noção de que ser voluntário valoriza o currículo, pelo que os alunos mais 

competitivos também tem esta motivação, mas mesmo os estes que não fazem voluntariado por 

altruísmo acabam por se envolver e gostar do contributo que sentem dar.  

A professora referiu a banca do “comércio justo” para ilustrar o exemplo. 

 Relativamente as estratégias pedagógicas para lecionar a disciplina de economia A, a 

professora Maria João defende que os conteúdos por si só são propensos a abordar questões de 

cidadania e transmissão de valores, nomeadamente, quando se leciona o consumo, fala-se de 

marcas, é pertinente  sensibilizar os alunos para a importância das marcas nacionais e de comprar 



      
 
produtos nacionais, um trabalho interessante é solicitar-lhes uma pesquisa sobre marcas 

portuguesas. Outra matéria como PSI20 – fazem parte as vinte maiores empresas. 

Na economia todas as unidades tem valores subjacentes à forma como a sociedade é 

organizada pelo que estamos sempre a educar para os valores.  

Relativamente às estratégias que os alunos mais valorizam são os debates apesar de 

muitas vezes não se conseguirem organizar muito bem mas acabam por ser bastante 

enriquecedoras as intervenções. Na opinião da Maria João temos que utilizar sempre estratégias 

diversificadas, e tu, nas tuas aulas utilizaste bastante. Relativamente ao teu trabalho com a turma 

gostaram muito do jogo de papeis e vimos que até ficaram revoltados quando refletiram sobre a 

injustiça e adoraram participar na banca do comércio justo, até pediram para repetir. Na verdade, 

quando os alunos são confrontados com casos concretos aprendem melhor a matéria. Segundo a 

professora verificou que no teste  que os conceitos da unidade que lecionei foram aqueles em que 

os alunos obtiveram melhores resultados.  

No que concerne á participação na vida da escola, apesar desta ser uma escola com 

bastante diversidade de atividades e muitas dedicadas às artes, esta turma não é muito 

participativa. Há alunos que participam voluntariamente e aproveitam todas as oportunidades, 

exemplo disso, é o movimento camoniano, mas na opinião da professora, pensa que é por estarem 

ainda no 10º ano, pois os alunos mais envolvidos são os do 12º ano.  

Relativamente á pratica pedagógica a docente disse “ o que posso dizer que estabeleceste 

uma ótima relação com a turma e que te respeitam bastante. Na minha opinião fizeste um ótimo 

trabalho com a turma, gostaram muito das tuas estratégias e atividades e pelo menos em relação 

á origem dos produtos passaram a estar mais atentos e até falaram com os colegas sobre isso”.  
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

CURSO de CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

   PLANIFICAÇÃO DE ECONOMIA A – 10.º Ano 

 

Objetivos gerais da disciplina: 

 

 Permitir aos alunos a aquisição de instrumentos fundamentais para o entendimento da dimensão económica da realidade social. 

 Levar os alunos a compreender a realidade económica nacional e mundial, analisá-la, discuti-la e problematizá-la, recusando a ideia da existência de 

verdades únicas e definitivas. 

 Incentivar  nos alunos o gosto pelo conhecimento e pela compreensão dos grandes problemas do mundo atual e das suas constantes evoluções.   

 Promover o rigor científico, o espírito crítico e a capacidade de agir, nomeadamente na resolução de problemas. 

 Contribuir para a interiorização de valores de tolerância, respeito pelas diferenças, democracia e justiça social, solidariedade e cooperação. 

 Contribuir para a formação do cidadão, educando para a cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento 

 

 

Ano letivo: 2013/14  

Temas Unidades letivas Objetivos Metodologia/Recursos 

 

 

 

Atividades de 

diagnóstico e de 

integração dos 

alunos 

 

 

 

 

 

 

(1.º período) 

 
 Integrar os alunos na turma 

 Estabelecer regras de trabalho e de 

avaliação 

 Sensibilizar para o estudo de questões 

socioeconómicas 

 Diagnosticar conhecimentos e 

competências 

 Estabelecer metodologias de trabalho 

individual e em grupo 

 

 

 

 Diagnóstico de conhecimentos, 

competências e metodologias de trabalho 

adquiridos pelos alunos no ensino básico. 

 A partir de notícias veiculadas nos meios 

de comunicação social sobre questões da 

atualidade, sensibilizar os alunos para a 

importância do estudo da Economia. 

 Solicitar aos alunos o levantamento de 

exemplos de fenómenos económicos 

associados ao seu quotidiano. 

 Promover na turma o gosto pelo debate. 
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1.  

A atividade 

económica e a 

Ciência 

Económica 

 

(1.º período) 

 

 

1.1. Realidade social e Ciências 

Sociais 

1.2. Fenómenos sociais e 

fenómenos económicos 

1.3. A Economia como ciência – 

objeto de estudo 

1.4. A atividade económica e os 

       agentes económicos. 

 

 

 Identificar os fenómenos sociais como o 

objeto das Ciências Sociais 

 Reconhecer a Economia como Ciência 

Social 

 Estabelecer a relação entre as diferentes 

dimensões da realidade social e as 

diferentes Ciências Sociais 

 Definir o objeto da Economia 

 Explicar em que consiste o problema 

económico 

 Justificar a importância da escolha na 

atividade económica 

 Indicar os principais agentes 

económicos 

 Explicar as funções económicas 

desempenhadas pelos diferentes agentes 

económicos 

 Recorrer a exemplos concretos de 

recursos escassos (petróleo, água, etc.), 

para que os alunos possam identificar o 

problema económico.  

 

 Levar os alunos a identificar os principais 

agentes económicos através  do 

conhecimento do meio onde se inserem. 

 

 

2.  

Necessidades e 

consumo 

 

 

 

 

 

(1.º período) 

 

2.1. Necessidades – noção e 

classificação 

 

2.2. Consumo – noção e tipos de 

       Consumo 

 

 2.3. Padrões de consumo         

diferenças e fatores 

explicativos 

       - fatores económicos 

       - fatores extra-económicos 

 

 Identificar os fatores económicos de que 

depende o consumo – rendimento, 

preços e inovação tecnológica 

 Dar a noção de estrutura do consumo 

 Calcular os coeficientes orçamentais 

 Enunciar a lei de Engel 

 Explicar de que modo os preços e a 

inovação tecnológica influenciam as 

escolhas dos consumidores 

 Explicar de que modo os fatores 

extra-económicos influenciam as 

escolhas dos consumidores  

 Comparar a evolução da estrutura do 

 

 Analisar dados estatísticos 

disponibilizados por organismos 

nacionais e internacionais 

 

 Propor aos alunos a consulta de sítios na 

Internet sobre as temáticas  consumo e 

consumerismo 
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2.4. Evolução da estrutura do 

consumo em Portugal e na 

União Europeia 

 

 

(1.º período) 

2.5. A sociedade de consumo 

 

2.6. Consumerismo e 

responsabilidade social dos 

consumidores 

 

2.7. A defesa dos consumidores 

em Portugal e na União 

Europeia 

consumo em Portugal com a dos 

restantes países da União Europeia 

 Definir e enquadrar historicamente a 

sociedade de consumo 

 Caracterizar o fenómeno do consumo de 

massas 

 Relacionar consumismo e 

endividamento das famílias  

 Distinguir consumismo de 

consumerismo 

 Relacionar o consumerismo com 

a necessidade de preservar o ambiente 

 Explicar o papel das instituições 

portuguesas e da União Europeia na 

defesa do consumidor 

 Expor direitos e deveres do consumidor 

3.  

A produção de 

bens e de 

serviços 
 

(1.º período) 

 

3.1. Bens – noção e classificação 

 

3.2. Produção e processo 

produtivo.  

       Setores de actividade 

económica 

 

3.3. Fatores de Produção – noção 

e classificação 

 

3.3.1. Os Recursos Naturais 

 

3.3.2. O Trabalho. A situação em 

 Distinguir bens livres de bens 

económicos 

 Caracterizar os diferentes tipos de bens 

económicos 

 Definir produção 

 Caracterizar o processo produtivo 

 Caracterizar os setores de atividade 

económica 

 Definir  e classificar os fatores de 

produção 

 Reconhecer o problema da escassez de 

recursos face a necessidades ilimitadas 

 Definir trabalho 

 Calcular as taxas de atividade e de 

 

 Classificar os bens indicados pelos 

alunos  

 Apresentação pelos alunos de exemplos 

concretos por si obtidos:  

 na Comunicação Social; 

 na Internet; 

 em  diversas fontes de informação. 

 Promover debates entre os alunos da 

turma  
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Portugal e na União Europeia 

 

3.3.3. O Capital – noção e tipos 

de capital 

 

(2.º período) 

 

3.4. A combinação dos fatores de 

produção 

desemprego 

 Interpretar valores das taxas de 

atividade e de desemprego 

 Identificar custos e benefícios do 

desenvolvimento tecnológico 

 Referir as causas do desemprego 

 Identificar os tipos de desemprego 

 Explicar o papel da educação/formação 

na valorização profissional dos 

indivíduos 

  Relacionar o desenvolvimento 

tecnológico com a terciarização da 

economia  

 Distinguir riqueza de capital 

 Definir os diversos tipos de capital 

 Distinguir a combinação dos fatores 

produtivos a curto prazo da de longo 

prazo  

 Definir produtividade 

 Calcular a produtividade 

 Definir produtividade marginal 

 Calcular a produtividade marginal 

 Enunciar a lei dos rendimentos 

decrescentes  

 Definir os diferentes custos de produção 

 Definir economias de escala 

 Indicar os fatores que permitem as 

economias de escala 

 Dar a noção de deseconomia de escala 

 Indicar os fatores que contribuem para 
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as deseconomias de escala 

 

4.  

Comércio e 

moeda 

(2.º período) 

 

4.1. Comércio – noção e tipos 

4.2. A evolução da moeda – 

formas e funções 

4.3. A nova moeda europeia – o 

Euro 

4.4. O preço de um bem – noção e 

       componentes 

4.5. A inflação – noção e medida 

4.6. A inflação em Portugal e na 

União Europeia 

 Explicar em que consiste a atividade da 

distribuição 

 Justificar a importância da distribuição 

 Identificar os diferentes circuitos de 

distribuição 

 Identificar tipos de comércio 

 Indicar alguns métodos de distribuição  

  Justificar o aparecimento da moeda 

 Descrever a evolução da moeda 

 Caracterizar os vários tipos de moeda 

 Explicar as funções da moeda 

 Reconhecer a importância da moeda no 

desenvolvimento económico 

 Relacionar a evolução tecnológica com 

o processo de desmaterialização da 

moeda 

 Definir preço de um bem 

 Relacionar o custo de produção de um 

bem com o seu preço 

 Definir 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  

 Analisar a evolução da inflação em 

Portugal 

 Efetuar uma visita de estudo ao Museu 

do Banco de Portugal 

 Analisar dados estatísticos 

disponibilizados por organismos 

nacionais e internacionais 

 

 Propor aos alunos a consulta de sítios na 

Internet sobre as temáticas em estudo 
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 Comparar a evolução da inflação em 

Portugal com a dos restantes países da 

União Europeia 

5.  

Preços e 

mercados 

(2.º período) 

 

5.1. Mercado – noção e exemplos 

de mercados 

5.2. O mecanismo de mercado 

5.2.1 A procura e a lei da procura 

5.2.1. A oferta e a lei da oferta 

5.3. Estrutura dos mercados 

 

 Definir o conceito económico de 

mercado 

 Diferenciar procura individual de 

procura agregada 

 Representar graficamente a curva da 

procura 

 Indicar as determinantes da procura  

 Relacionar as deslocações da curva da 

procura com as alterações nas suas 

determinantes 

 Diferenciar oferta individual de oferta 

agregada 

 Representar graficamente a curva da 

oferta 

 Indicar as determinantes da oferta  

 Relacionar as deslocações da curva da 

oferta com as alterações nas suas 

determinantes 

 Indicar os pressupostos teóricos do 

modelo de concorrência perfeita 

 Constatar a inexistência desses 

pressupostos nas economias reais 

 Representar graficamente as curvas da 

oferta e da procura 

 Explicar o significado do ponto de 

equilíbrio 

 Caracterizar os diferentes tipos de 

 Realização de trabalhos de grupo 

 Elaboração de esquemas-síntese 

 Debates na aula 

 Utilização de acetatos 

 Consulta de sítios na Internet 
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mercado 

6.  

Rendimentos e 

repartição dos 

rendimentos 

 

(2.º período) 

 

6.1. A atividade produtiva e a 

formação  dos rendimentos 

 

6.2. A repartição funcional dos  

rendimentos  

 

6.3. A repartição pessoal dos 

rendimentos 

 

6.4. A redistribuição dos 

rendimentos 

 

6.5. As desigualdades na 

repartição dos rendimentos 

em Portugal e na União 

Europeia 

 Relacionar a atividade produtiva com a 

formação dos rendimentos 

 Explicar o processo de repartição 

funcional dos rendimentos 

 Definir salário 

 Caracterizar as formas de remuneração 

do capital 

 Distinguir repartição pessoal de 

repartição funcional dos rendimentos 

 Verificar as desigualdades da repartição 

pessoal dos rendimentos 

 Distinguir salário nominal de salário 

real 

 Interpretar as curvas de Lorenz 

 Explicar as limitações do rendimento 

per capita como indicador da repartição 

pessoal dos rendimentos 

 Explicar em que consiste a 

redistribuição dos rendimentos 

 Dar exemplos de impostos diretos 

 Referir as componentes do rendimento 

pessoal disponível 

 Comparar a evolução da repartição dos 

rendimentos em Portugal com a UE  

 

 

 Realização de trabalhos de grupo 

 Elaboração de esquemas-síntese 

 Debates na aula 

 Utilização de acetatos 

 Consulta de sítios na Internet 

 

 

 

 

7.  

Poupança e 

investimento 

(3.º Período) 

 

 

7.1. A utilização dos rendimentos 

– o consumo e a poupança 

 

 Definir poupança 

 Identificar os destinos da poupança 

 Definir investimento 

 Distinguir formação bruta de capital 

fixo de variação de existências 

 

 

 Realização de trabalhos de grupo 

 Debates na aula 

 Consulta de sítios na Internet 
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7.2. Os destinos da poupança. A 

       importância do investimento 

 

7.3. O financiamento da atividade 

económica – 

autofinanciamento e 

financiamento externo 

 

7.4. O investimento em Portugal e 

o investimento português no 

estrangeiro 

 Explicar a necessidade da formação de 

capital numa economia 

 Distinguir os diversos tipos de 

investimento 

 Explicar as funções do investimento na 

atividade económica  

 Justificar a importância da Investigação 

e Desenvolvimento na atividade 

económica 

 Distinguir financiamento interno de 

financiamento externo 

 Reconhecer o crédito bancário como 

uma forma de financiamento externo 

indireto 

 Definir crédito 

 Definir taxa de juro 

 Indicar as principais funções 

desempenhadas pelos Bancos 

 Identificar as diferentes formas de 

crédito 

 Indicar as funções do crédito 

 Definir instituição financeira 

 Reconhecer o mercado de títulos como 

uma fonte de financiamento externo 

direto 

 Comparar a evolução do investimento 

português no estrangeiro com a 

evolução do investimento estrangeiro 

em Portugal 

 Analisar dados estatísticos 

disponibilizados por organismos 

nacionais e internacionais 

 Análise de notícias e de artigos da 

imprensa escrita 

 

 

 



      
 
 

Escola Secundária Camões 
 

                                                          Planificação Médio Prazo 
 
 
CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas  DISCIPLINA : ECONOMIA A 
 
                                                                  ANO: 10º     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos 
Programáticos 

Objetivos Gerais 
Nº de 
aulas 

Recursos  
Estratégias / Atividades 

Avaliação 

Unidade 4 – Comércio e 

moeda 

1.1. Comércio – noção 

e tipos 

1.2. Evolução da 

moeda formas e 

funções 

1.3. A nova moeda 

portuguesa – o 

euro 

1.4. O preço de um 

bem – noção e 

componentes 

1.5. A inflação – noção 

e medida 

1.6. A inflação em 

Portugal e na 

União Europeia 

 Compreender 

aspetos 

importantes 

da 

distribuição 

 Compreender 

a função da 

distribuição 

na atividade 

económica 

 Compreender 

a função da 

moeda numa 

economia de 

troca 

 Analisar o 

fenómeno 

inflacionista  

14 

Tempos 

letivos 

21 

Horas 

Ao longo de toda a unidade serão 
adotados diversos métodos e 
estratégias diversificadas: 

 

 Dialogo orientado professor-
aluno (utilizando o método Ativo 
e expositivo-interrogativo c/ 
recurso ao Power-Point) 

 

 Leitura e análises de textos, 
quadros e gráficos 

 

 Recolha de artigos de imprensa 
e análise na sala de aula 

 

 Elaboração de sínteses/ 
relatórios / conclusões 

 

 Ficha formativa 

 

 Visionamento de vídeos 

(documentário) 

 

 Trabalhos de grupo e visita de 

estudo com base no guião 

fornecido pelo professor 

 

 Exposição sobre comércio  

 

 Ação sobre comércio justo- 

CIDAC 

 

 Participação Banca voluntariado 

Ao longo de da unidade a 
avaliação será com base em: 
 

 Fichas formativas 

 Correção das mesmas 
 

 Observação dos alunos 
em sala de aula e na 
participação do 
trabalho de grupo 
(grelha de observação 
direta e Grelha de 
Competências)  

 
 

 Apresentação oral do 
trabalho 

 
 

 Reflexão Final 
 

 Ficha sumativa (teste 
sumativo e correção do 
mesmo) 

 
 



      
 
 

 
Competências de Cidadania: 
 

 Desenvolver comportamento solidário 

 Participar em ações e campanhas de solidariedade 

 Valorizar a justiça  

 Fazer juízos de valor  

 Antecipar consequências dos seus atos 

 Avaliar criticamente atitudes 

 Refletir e questionar 

 Propor soluções para situações ou problemas 

 Questionar-se em função de padrões de vida saudável 
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PLANO DE AULA – 2º Período                                                                  27/01/2014 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: Economia A 

TURMA: 10º G                                                                                                          Duração: 90 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                                Subunidade 4.1- Comércio – Noção e Tipos                                                         

Tema: O Comércio 

Sumário: Introdução à unidade 4 – O Comércio e Moeda. Organização das aulas e 

atividades referentes ao comércio. Visita á exposição “O comércio – que Justiça”, 

levantamento de questões reflexivas alusivas ao tema.  

 

Conteúdos 
 

Objetivos  Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 
 
- O comércio: 
Noções e Tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Definir os 
objetivos da 
unidade 
 
-Organizar as 
atividades não 
letivas da unidade:  
   . Visita ao museu 
do BP 
   . Banca 
“Comércio Justo”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Introduzir os 
conceitos do 
comércio através 
da visita  à 
exposição “ O 

 
 
-Entrada 
-Sumário 
-Registo de 
presenças 
 
 
 
- Exposição de 
PPT 
-Recolha de 
autorizações dos 
pais para saída 
de campo – 
Museu Banco 
Portugal 
- Organização 
dos alunos que 
se voluntariaram 
para Banca 
PPT – Conceitos 
e Questões de 
Reflexão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computador 
Projetor 
 
 
 
 
Quadro 
 
 

               

 

 
 
 
 
 
 
Ativo 
Interrogativo 
Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min 
 
5 min 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formativa  
Observação 
direta (ficha 
de 
observação-
anexo) 
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comércio que 
justiça”  
 
-Introduzir as 
questões de 
reflexão  da 
unidade 
 

 

Exposição que 
se encontra no  
átrio da escola  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Competências de Cidadania: 

 Desenvolver um comportamento solidário 

 Fazer Juízos valorativos 

 Antecipar a nível moral as consequências das suas atitudes 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos outros 

Questões Reflexão: Pretende-se que os alunos iniciem uma reflexão sobre os seus hábitos de 

consumo e a justiça no comércio 

 Verificar onde é produzido? 

 Por quem é produzido? 

 Quanto custa? Real valor? 

 Em que estabelecimentos se vende? 

 A minha escolha, é  a mais correta? Que hábitos posso mudar? 

Observação: As questões relativas à exposição encontram-se no PPT e  servirão de fio condutor 

para introduzir os conceitos e ajudar os alunos a refletir sobre o comércio – a justiça e o 

consumo responsável. 

No final, os alunos deverão incluir no trabalho de avaliação uma resposta às questões, 

fundamentada nas suas reflexões. 
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Escola Secundária Camões 

 Economia A                                            10º G 

 

Banca de Voluntariado: Comércio Justo 

 

 

 

 

Docentes: Maria João Conde; Sofia Policarpo 

 

Material Necessário: 

 

 Cartazes (elaborados pelos alunos) 

 Panos para a Banca 

 Caixa – Fundo de Caixa 

 Máquina Calcular 

 Lista material consignação da Loja do Comércio Justo 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A banca faturou 290 € ao longo dos dois dias.  

Dia  Hora Nomes  Observações 

20/2/2014 09:45-10:00 Inês 
Nízia  
 

Excelente 

20/2/2014 11:30-11:45 Nuno  
Tiago 

O Nuno não participou 

20/2/2014 13:15-13:30 Mariana 
Margarida 

Muito Bom 

21/02/2014 09:45-10:00 Sofia 
Maria 
Duarte 

Excelente 

22/02/2014 11.30-11.45 Júlia 
Rita 

Excelente 



    Mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade                                                                                                                                                                             

Cronograma de Prática Pedagógica Supervisionada  

Unidade 4: Comércio e Moeda                                          Disciplina: Economia A                                Turma:    10º  G                           Duração: 90 minutos  

                     

Nº 
Aula 

Data/Local Tema Conteúdos Observações 

 24/01/2014- 
Sexta-Feira 

Introdução ao tema 
Comércio 
 

 O comércio: Noção e Tipos de Comércio  Instalação da exposição do CIDAC, alusiva 
ao tema: O Comércio Justo e Consumo 
Responsável 

 28/02/2014 Tema: Comércio e Moeda  Moeda 

 Evolução da moeda 

Visita de Estudo – Banco Portugal 
Trabalho prático (Pares/grupo)- Guião 
Apresentar aula relativa ao tema 

Aula nº 1 31/01/2014 
Sexta-Feira 
 
 
Sala 31  

A distribuição e circuitos de 
distribuição 

 O comércio: Noção e Tipos de Comércio  

 A Distribuição 

 Atividades de distribuição  

 Circuito de distribuição 

 Tipos de circuito de distribuição – ultracurto; 
curto e longo 

 Retalhistas/grossistas  

 
 
Introdução Unidade 4: O comércio 

Aula nº 2 03/02 /2014 
Segunda-
Feira 
 
 
Sala 31 

 O comércio – tipos de 
comércio  

 Comércio independente 

 Comércio integrado 
-Integração empresarial 
-Comércio Associado 
-Franchising 

 Comércio tradicional  

 Hipermercados e supermercados 

 Centros comerciais 

 
Introdução tema: Comércio Justo 
 

Aula assistida para avaliação 
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  Grandes armazéns  

 Comércio especializado 
 

Aula nº 3  04/02/2014 
15:15-16:45 
Sala 20 

O comércio Justo  Sessão desenvolvida pelo CIDAC no 
âmbito da Parceria 

 O5/02/2014 O comércio   Produção 

 Consumo 

 Distribuição 

Banca de Produtos oriundos comércio 
justo-  
Pretende-se que os alunos assumam a 
banca trabalhando assim competências a 
nível de atitude 

 06/02/2014 
 
Átrio Escola 

Aula nº 4 
 

07/02/2014 
10:00-11:30 
Sala 31 

 
A Evolução da moeda 

 A troca direta/Indireta 

 A moeda 

 Formas de Moeda 

Dinâmica de troca direta em sala de aula 
Trabalho – Guião visita estudo – Banco 
Portugal 

Aula nº 5 10/02/2014 
10:00-11.30 
Sala 31 

Nova moeda – euro 
Formação de preços 

 As funções da moeda 

 A desmaterialização da moeda 

 A nova moeda europeia – o euro 

 

Aula nº 6  11/02/2014 
15:15- 16:45 
Sala 20 

Avaliação das subunidades 
4.1; 4.2  

 Avaliação formativa – Jogo pedagógico 
Aula assistida para avaliação. 

     

 

Notas: No âmbito desta unidade também está programada uma visita de estudo que se poderá realizar na semana entre 3 e 7 Fevereiro ou 10 e 14 de 

Fevereiro.  
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Economia A
Unidade 4:Comércio e Moeda

Turma: 10º G

Docentes: Maria João Conde 

Sofia Policarpo



Unidade 4:Comércio e Moeda

Objetivos: 

• Definir de distribuição,  justificar a sua importância e indicar alguns dos seus 
métodos. 

• Identificar os diferentes circuitos de distribuição 

• Identificar os tipos de comércio

• Justificar o aparecimento da moeda, descrever a sua evolução e caracterizar 
os seus tipos

• Explicar as funções da moeda e reconhecer a sua importância

• Relacionar a evolução tecnológica com o processo de desmaterialização da 
moeda.



Unidade 4:Comércio e Moeda

Objetivos (Continuação)

 Explicar em que consiste o euro, inventariando as vantagens e as 
desvantagens na sua introdução. 

Definir preço de um bem. - Relacionar o custo de produção de um bem 
com o seu preço. 

Definir inflação. - Relacionar inflação com o valor da moeda e com o poder 
de compra. 

Interpretar os Índices de Preços no Consumidor e calcular a taxa de inflação 
a partir deles. 

Analisar a evolução da inflação em Portugal e nos restantes países da U. E. 



Unidade 4:Comércio e Moeda

Competências: 

• Compreender o papel de consumidor

• Abordar criticamente problemas económicos

• Desenvolver hábitos de pesquisa

• Ser rigoroso e participativo

• Participar ações voluntariado



Unidade 4:Comércio e Moeda

 O Que e Como pode o comércio ser mais justo?

Qual o papel das grandes superfícies?

Que mudanças- comércio eletrónico?



Atividades:

Exposição “Comércio Justo”: 24/01/2014 a 14/02/2014

Visita de estudo: Museu do Banco de Portugal – 28/01/2014

Banca comércio justo: 20 e 21 Fevereiro, 2014(alunos voluntários)

Avaliação formativa: Jogo pedagógico: 10/02/2014



Avaliação

• Organização do Portefólio

• Fichas de Trabalho

• Trabalhos de casa

• Participação nas atividades letivas/não letivas

• Relatório – Reflexão sobre o comércio e a justiça 



A exposição…

1) Respondam seguintes questões:
O que compramos?
Como compramos?
Porquê Compramos?

2) Com base no dia-a-dia dê um exemplo que ilustre a palavra 
“concorrência”. 

3) Tendo como exemplo “um bolo comprado na pastelaria”, reflita sobre a 
frase questionando se concordam ou não: “A transformação (…) 
acrescenta valor ao produto de base” e porquê?

4) De acordo com a etiqueta das vossas calças ou camisola verifiquem onde 
foi fabricada. Se não  foi em Portugal - porque razão acha que não foi.



A exposição…

5) Pense num alimento que consumiu ontem. Sabe onde e como foi 
produzido?

O que entende por agricultura intensiva?
Concorda com a alternativa “Soberania alimentar”? O que entende por 

soberania?
Distinga “soberania alimentar” de “agricultura intensiva”.

6) “Mudança Precisa-se” 
 Mudar o quê?
 Com que objetivo?
 Para beneficio de quem?

7) Em que categoria se colocam consumidores passivos ou 
consumidores esclarecidos? Que informações procuram quando 
compram um produto?

8) Esta exposição serve para quê?

Concorda  com as questões do painel 8



Estes dias, antes de comprar…

…VOU:

Verificar onde é produzido?

Por quem é produzido?

Quanto custa? Real valor?

Em que estabelecimentos se vende?

A minha escolha, é mais correta?  Que hábitos posso mudar?
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PLANO DE AULA – 2º Período                                                                  28/01/2014 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: Economia A 

TURMA: 10º G                                                                                                        Duração: 180 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                                           Subunidade 4.2) Evolução da Moeda                                                    

Tema: A moeda 

Sumário: Aula de exterior no museu do banco de Portugal- Visita guiada com a 

explicação da evolução da moeda desde a troca direta aos dias de hoje.  

 

Conteúdos 
 

Objetivos  Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 
 
- Evolução da 
moeda  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Compreender 

a evolução da 

moeda 

 

 

-Distinguir os 

diversos tipos 

de moeda 

 

 

-Explicar a 

desmaterializa

ção da moeda 

 

 

-Distinguir as 

funções da 

moeda 

 
 

 
 
-Entrada 
-Sumário 
-Registo de 
presenças 
 
 
 
 
 
- Visita guiada à  
exposição  
Permanente 
sobre a evolução 
da moeda – 
Museu do 
Banco de 
Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
Guião visita 
guiada 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170  
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formativa  
Observação 
direta (ficha 
de 
observação-
anexo) 
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Competências de Cidadania: 

 Desenvolver competências de saber-estar 

 Fazer Juízos valorativos 

 Antecipar a nível moral as consequências das suas 

atitudes 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos 

outros 

Questões Reflexão:  

Observação: O Guião da Visita Guiada encontra-se em 

anexo e servirá de suporte na aula onde for lecionada 

esta matéria.  

 

Observação:  

A exposição visa refletir, através do 

dinheiro, nas suas diferentes 

formas, a evolução histórica, 

socioeconómica e também 

artística, que caracterizam a 

sociedade portuguesa, conteúdos 

que serão abordados em sala de 

aula no âmbito da unidade 4: 

Comércio e Moeda. 

 

Proporciona a observação de 

documentos e objetos históricos 

no espaço de museu; promove 

recolha de informação para a 

elaboração de um trabalho prático 

e desenvolvimento de 

competências no âmbito da 

cidadania ativa. 

 

 



             

Escola Secundária Camões 

Guião Aula de Exterior – Economia A 

Local: Museu do Banco de Portugal         Data:28/01/2014 

Turma: 10 º G                                                     Unidade 4: Comércio e Moeda 

Docente: Sofia Policarpo 

 

Objetivos Pedagógicos: 

 Compreender a evolução da moeda 

 Distinguir os diversos tipos de moeda 

 Explicar a desmaterialização da moeda 

 Distinguir as funções da moeda 

 

1. “ A introdução do dinheiro metálico foi a maneira que as sociedade da 

antiguidade encontraram para resolver problemas associados à utilização 

de bens perecíveis como moeda para transações. Não se sabe exatamente 

onde e quando o dinheiro metálico surgiu pela primeira vez.”  
 

                          Banco Central Europeu, Caderno: A estabilidade de preços é importante 

porquê? 

 

 

1.1. Caracterize a moeda metálica apresentando vantagens para o seu 

aparecimento. 

 

1.2. Identifique o tipo de moeda metálica utilizada nos dias de hoje. 

 

 

2. No fim da Idade Média surgiu a moeda de papel. Caracterize as três formas 

de pape moeda que conhece. 

 

 

3. Explique em que consiste a moeda escritural. 

 

 

4. Atualmente é possível movimentar dinheiro através de cartões ou com 

recursos à internet.  

 

4.1. O que entende por moeda eletrónica.  

 

4.2.  Explique o conceito de desmaterialização da moeda. 
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PLANO DE AULA III – 2º Período                                                                 31/01/2014 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: Economia A 

TURMA: 10º G                                                                                                          Duração: 90 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                                Subunidade 4.1- Comércio – Noção e Tipos                                                         

Tema: A Distribuição 

Sumário: A distribuição  e os circuitos de distribuição. Visualização de um vídeo 

seguido de debate.  

 

Conteúdos 
 

Objetivos  Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 
 
- O comércio: 
Noções e 
Tipo: 
 
 
-Distribuição 
 
-Comércio 
 
-Logística 
 
-Grossista 
 
-Retalhista 
 
-Circuitos de 
Distribuição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Dar uma noção 
de distribuição 
 
-Justificar a 
importância da 
distribuição  
 
-Indicar os 
métodos de 
distribuição  
 
-Reconhecer os 
intervenientes nos 
circuitos de 
distribuição 
 
- Identificar os 
diferentes circuitos 
de distribuição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Entrada 
-Sumário 
-Registo de 
presenças 
 
-Apresentação 
dos objetivos da 
aula e dos 
conceitos-chave 
PPT 
  
 
Brainstorming :  
“O que é a 
distribuição?”  
 Exposição de 
conteúdos PPT 
 
Análise de um 
Texto da 
Sociedade 
Portuguesa de 
Inovação  sobre 
logística. 
Debate 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Projetor 
 
 
 
Quadro 
 
 

        
Computador 
Projetor 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ativo 
Interrogativo 
Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formativa  
Observação 
direta (ficha 
de 
observação-
anexo) 
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Exposição de 
Conteúdos  - PPT 
 
Realização do 
teste interativo 
1-   
20AULADIGITAL  
 
Visualização do 
filme ““PRESILD - 
Programa de 
Reestruturação 
do Sistema de  
Logística e de 
Distribuição de 
Produtos 
Essenciais à 
População” 
Realização da 
ficha de trabalho 
sobre filme 
Correção oral 

 

Computador 

Projetor 

Internet 

 

 

 

Guião Víideo- 
anexo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Competências de Cidadania: 

 Desenvolver um comportamento solidário 

 Fazer Juízos valorativos 

 Antecipar a nível moral as consequências dos seus atos 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos outros 

Questões Reflexão: Pretende-se que os alunos iniciem uma reflexão sobre os seus hábitos de 

consumo e a justiça no comércio 

 Para que seve a distribuição? 

 O aumento dos intermediários é vantajoso? 

 Qual o impacto da distribuição para os produtores e para a economia? 

 Qual o meu contributo do consumidor para mudar a vida dos produtores?  

 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMIAS 

                                                   2013/2014 

 

Economia A  

Unidade 4: comércio e Moeda                       Docente: Sofia Policarpo 

Tema: O Comércio         10º G 

 

 

Vídeo: “PRESILD - Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de 

Distribuição de Produtos Essenciais à População” 

 

1.  Identifique o tema tratado no vídeo.    

2. Refira as principais vertentes abastecedoras em Angola.   

3. Indique a vertente de distribuição que a rede Nosso Super e Poupa Lá 

representam.   

4. Destaque a vertente em que Os Entrepostos, Mercado abastecedor e Centros 

logísticos de distribuição se incluem.   

5. Diga a que faz referência o vídeo sobre os Centros de Urbanismo Comercial.   

6. Realce a importância da implementação deste projeto em Angola.    

7. Saliente a função dos centros de distribuição (CD).    

8. Diga como é realizado o processo de encomendas ao CD.    

9.  Refira o procedimento que se segue no CD.    

10. Mencione o investimento que viabilizou o transporte dos produtos no país. 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMIAS 

                                                   2013/2014 

 

Corrigenda: 

 

1.  Identifique o tema tratado no vídeo.       

Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos em Angola.  

2.  Refira as principais vertentes abastecedoras em Angola.   

Mercado Retalhista, Mercado Grossista, Serviços.  

3. Indique a vertente de distribuição que a rede Nosso Super e Poupa Lá 

representam.   

Vertente do Mercado Retalhista.  

4. Destaque a vertente em que Os Entrepostos, Mercado abastecedor e 

Centros logísticos de distribuição se incluem.   

5. Diz a que faz referência o vídeo sobre os Centros de Urbanismo 

Comercial.   

6. Realce a importância da implementação deste projeto em Angola.    

7. Saliente a função dos centros de distribuição (CD).    

Abastecimento das lojas retalhistas, com redução dos custos de transporte e 

logística e consequentemente dos produtos ao consumidor. 

8. Diga como é realizado o processo de encomendas ao CD.    

As lojas emitem pedidos de reposição automáticos e o CD gera a encomenda 

eletronicamente.  

9.  Refira o procedimento que se segue no CD.    

Os trabalhadores separam a mercadoria para a expedição e entrega nas lojas.  

10. Mencione o investimento que viabilizou o transporte dos produtos no 

país. 

A aquisição de uma moderna frota de camiões e viaturas, pois permitiu que os 

produtos chegassem a todo o país.   

 

 



Economia A
Unidade 4:Comércio e Moeda

Turma: 10º G

Docentes: Maria João Conde 

Sofia Policarpo



Unidade 4:Comércio e Moeda

Objetivos: 

• Dar uma noção de  distribuição

• Justificar  a importância da distribuição 

• Indicar alguns  métodos de distribuição

• Identificar os diferentes circuitos de distribuição 



4.1. Comércio – Noção e Tipo
Distribuição

Palavras-Chave:
Distribuição

Retalhista
Logística

Comércio

Grossista
Circuitos de Distribuição



Distribuição:

• É a atividade que estabelece uma ponte de ligação entre produção e o 
consumo.

• Abrange um conjunto de operações que permitem deslocar os 
produtos desde a fase inicial da sua produção até às mãos do 
comprador.

• Distribuição ajustamento entre a oferta e procura



Distribuição:

Atividades

Distribuição

Logística

Transporte

Armazenamento

Comércio



Distribuição:

• Logística: Conjunto de atividades que é necessário levar a cabo para 
gerir a circulação de bens desde a produção até ao consumo. 

• Deslocação até entrepostos comerciais
• Receção e conferência dos produtos
• Controlo de qualidade
• Devoluções 
• Entrega produtos ponto de venda

• Comércio: Atividade económica que aproxima vendedores e 
compradores de forma a promover troca de bens por moeda.



Intermediários 

Distribuição

Grossistas

Retalhistas



Distribuição- Intermediários 

Grossistas:

Comerciantes que compram 
grandes quantidades de bens aos 
produtores, armazenando-os para 
posteriormente revender 
quantidades menores



Distribuição- Intermediários 

Retalhistas

Comerciantes que adquirem 
produtos aos grossistas que se 
destinam a serem vendidos em 
pequenas quantidades ao 
consumidor final



Texto

“Repare-se que, por logística, ou sinónimo, se entende sempre a gestão de um conjunto de atividades 
integradas, capazes de coordenarem com êxito fluxos físicos e informacionais de uma origem até um 
destino (das matérias-primas ao consumidor final, por um lado, e dos produtos e/ou embalagens não 
utilizados, entre outros, até à sua reciclagem e aproveitamento, por outro), de maneira a servir de forma 
global – serviço total – os públicos pertencentes ao mercado-alvo” 

Carvalho e Rouseau, www.spi.pt

• Explique o conceito de distribuição, indicando as principais atividades que a compõe.

• Diga o que entende por logística, tendo em atenção o texto. 

• Elabore uma lista com alguns exemplos de retalhistas que conheça.

http://www.spi.pt/


Circuitos de Distribuição:

• Forma como se processa a deslocação de bens entre produtor e 
consumidor final;

• Percurso que os bens têm de percorrer, para se deslocarem desde 
o local onde são produzidos até ao local onde são consumidos;

• A escolha do canal adequado para cada empresa depende de 
diversos fatores:

• Distância  entre produtor e o consumidor

• As características do bem ( peso, durabilidade) 

• Facilidade e custo de transporte

• Dimensão do mercado

• Concorrência existente



Tipos de Circuito:

Circuito

Ultra-curto

Curto

Longo



Tipos de circuito:

• Ultra Curto: 

Estabelece uma ligação direta entre o produtor e consumidor final.

Elimina-se intermediários processo de distribuição 

Fabricante desempenha o papel de grossista e retalhista.

Exemplos:

Venda fábricas
Consulta médico



Tipos de circuito:

• Circuito Curto: O produtor assume papel de grossista vende produtos 
ao retalhista que os comercializa depois ao consumidor final. 

• Circuito longo: Produtor vende bens ao grossista, este revende ao 
retalhista que por sua vez vende ao consumidor final. 



• http://www.youtube.com/watch?v=ZepAD4cVLRo

http://www.youtube.com/watch?v=ZepAD4cVLRo


Questões refletir:

• Para que seve a distribuição?

• O aumento dos intermediários é vantajoso?

• Qual o impacto da distribuição para os produtores e para a economia?

• Qual o meu contributo do consumidor para mudar a vida dos 
produtores? 



Estes dias, antes de comprar…

…VOU:

Verificar onde é produzido?

Por quem é produzido?

Quanto custa? Real valor?

Em que estabelecimento se vende?

A minha escolha, é mais correta?  Que hábitos posso mudar?



Unidade 4:Comércio e Moeda

Como pode o comércio ser mais justo?

Qual o papel das grandes superfícies?

Que mudanças- comércio eletrónico?
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 PLANO DE AULA – 2º Período                                                                       03/02/2014       

                          

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: EconomiaA 

TURMA: 10º G                                                                                                          Duração: 90 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                        Subunidade 4.1- Comércio – Noção e Tipos                                                        

Tema: Tipos de Comércio 

Sumário: Distinção entre os diferentes tipos de comércio e métodos de venda. 

Introdução ao conceito de comércio justo. Visualização de alguns vídeos de apoio à 

reflexão sobre a justiça no comércio. 

 

Conteúdos 
 

Objetivos 
 

 

 

Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 4.1) Comércio – 
Noção e Tipos  
 
 
Tipos de 
Comércio  
 Comércio:  
independente 
Comércio 
integrado 
 
 
Venda direta 
Venda à 
distância  
 
Comércio Justo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Consolidar conceito de 
distribuição 
 
Distinguir os diferentes 
tipos de comércio  
 
Compreender a 
importância do 
comércio tradicional 
na sociedade 
 
Distinguir venda direta 
de venda à distância 
 
Compreender o 
impacto do comércio 
eletrónico na nossa 
sociedade.  
 
Identificar o comércio 
justo como uma 

Entrada 
Sumário 
Registo de 
presenças 
 
 
 
Revisão 
conceitos aula 
anterior – 
Intervenção 
direta Professor 
aluno 
Esquema - 
quadro 
 
 
 
Levantamento 
algumas 
questões 
relacionadas 
com o comércio 
/Exposição 
comércio Justo 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Quadro  
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r, 

Projetor 
(PPT) 

 

 
 
Ativo 
Interrogativo 
Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
5 min 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diagnóstic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formativa  
 
 
 
Observaçã
o direta 
(ficha de 
observaçã
o 1)  
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alternativa ao modelo 
existente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questões/Probl
ema para refletir 
ao longo da 
subunidade. 
 
Brainstorming- 
Onde 
Compram? 
 
 
 
Exposição da 
matéria- 
Recorre-se a 
exemplos sobre 
o 
comportament
o dos alunos 
 
 
Visualização 
vídeo – O 
comércio 
tradicional 
 
Debate sobre  
vídeo 
 
 
 
Exposição de 
conceitos- tipo 
de comércio  e 
Métodos de 
Distribuição 
 
  
Análise – Gráfico 
sobre comércio 
eletrónico  
 
Simulação 
venda on-line 
 
 
 

               

 

 

 

Quadro 

 

Computado
r, Projetor 
(PPT)  

 

 

 

 

Computado
r + Vídeo 
+Projetor              

  

 

 

  

Projeção 
PPT  (anexo)  

 

 

 

 

Internet/Proj
etor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 min 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 min 

 
 
Participaçã
o debates  
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 O comércio 
Justo 
Visualização de 
um vídeo  
Reflexões para a 
próxima aula 

 

 

 

 

 

 

Competências de Cidadania: 

 Desenvolver um comportamento solidário 

 Antecipar a nível moral as consequências das suas atitudes 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos outros 

 Questionar comportamentos e problemas da sociedade 

 Compreender que pequenas atitudes de cidadania contribuem para a mudança 

 Orientar as suas atitudes pelo respeito por si e pelos outros 

 

Questões – Reflexão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 4: Comércio e Moeda

4.1) Comércio – Noção e Tipos

4.1.3) Comércio- Tipos de Comércio e Métodos de Distribuição



Objetivos:

• Distinguir os diferentes tipos de comércio 

• Conhecer os métodos de distribuição

• Dar uma noção de comércio justo

• Refletir sobre a justiça do circuito de distribuição 



Para refletir…

• Existem alternativas aos supermercados? 

• Qual o papel das grandes superfícies? 

• As grandes superfícies respeitam os preços sugeridos pelas 
organizações importadoras?

• Que mudanças- comércio eletrónico?

• Como pode o comércio ser mais justo?



COMÉRCIO

• O QUE COMPRAMOS?

• COMO COMPRAMOS?

• A QUEM COMPRAMOS?

• PORQUÊ?



Tipos de Comércio

Organização dos circuitos de 
distribuição

Comércio Independente

Comércio Integrado:

Integração Empresarial

Comércio Associado

Franchising

Estratégia de 
Comercialização

Comércio tradicional

Hipermercados

Centros Comerciais 

Comércio Especializado



Tipos Comércio- Organização dos 
circuitos de Distribuição

Comércio Independente

• Forma de comércio de natureza 
familiar

• Composto por um único ponto de 
venda

• Não emprega muitos funcionários

• Preços geralmente superiores  

• Comércio tradicional, especializado 
e ambulante

Comércio Integrado

• Agrupamento de empresas 
comerciais

• Exploram cadeias de pontos de 
venda ou redes comerciais comuns

• Estão sob a alçada da mesma marca

• Integração vertical das várias 
empresas (conjunto de empresas 
que se dedicam a diversas etapas do 
circuito de distribuição) 

• Integração empresarial, Comércio 
associado e Franchising



Tipos de Comércio – Comércio Integrado
Integração empresarial

• Produtor, Grossista e Retalhista 
pertencem à mesma organização 
empresarial

• Grandes Armazéns

• Armazéns populares

• Grandes superfícies 



Tipos de Comércio – Comércio Integrado
Comércio Associado

• Forma de comércio constituída por 
comerciantes independentes entre si que se 
associam com o objetivo de racionalizar 
operações de compra e/ou prestação de 
serviços

• Não perdem a sua independência jurídica 

• Compram grandes quantidades de produtos 
beneficiando de preços mais vantajosos  



Tipos de Comércio – Comércio Integrado
Franchising

• Consiste num contrato em que uma 
empresa – “Franchisador”- cede a outra 
empresa, franchisado, em contrapartida de 
um pagamento, o direito de se apresentar 
sob a sua marca para vender produtos ou 
serviços. 



Tipos de Comércio – Estratégia de 
Comercialização

Comércio tradicional

Hipermercados  

Supermercados 

Centros comerciais 

Grandes Armazéns

Comércio Especializado



Comércio Tradicional

http://www.youtube.com/watch?v=T257but3oKU

http://www.youtube.com/watch?v=T257but3oKU


Comércio tradicional

• Tipo de comércio a retalho situado nos bairros residenciais 

• Lojas áreas de venda pequenas

• Poucos empregados 

• Comercializam essencialmente produtos alimentares; higiene e de 
limpeza

• Relação mais personalizada com os clientes

• Comércio de proximidade



Comércio tradicional

• Mais humano

• Potencia a dimensão social, económica e cultural

• Aconselhamento profissional

• Atendimento personalizado 

• Adaptação oferta necessidades cliente



Hipermercados e Supermercados 

• Comercializam vários tipos de produtos 

• Estão localizados nos centros urbanos, na periferia ou em centros comerciais

• Pela sua dimensão utilizam vários empregados

• Distinguem-se pelo números de artigos que podem comercializar ( 5000 Supermercados 
e 30000 para hipermercados ) 

• Marca Própria: Utilizada pelo distribuidor para identificar artigos comercializados apenas 
no seu estabelecimento



Centros Comerciais 

• Espaços de comércio generalistas na medida em que neles se encontram lojas de diversos ramos de 
comércio. (franchising)

• Retail Park: Conjunto de estabelecimentos de superfície média localizados junto a um parque de 
estacionamento comum a todos eles. 

• Ex: Sintra Retail Park

• Outlet: Centro comercial constituído por estabelecimentos onde fabricantes e retalhistas vendem a 
preços reduzidos os restos de coleção e excessos de stocks. 

• Ex: Freeport Alcochete



Grandes Armazéns

• Ponto de venda com uma larga 
variedade de produtos

• Edifícios de grande dimensão 
vendas estão organizadas por 
andares  



Comércio Especializado

• Produto: Especializadas num tipo de produto (sapataria)

• Cliente: especializa-se em função do tipo de cliente a que se destina 
(Loja bebés, caçadores) 

• Tema: Lojas especializadas num tema  e comercializam produtos 
relacionados com o tema (Desporto)



Métodos de Distribuição:

• Loja

• Porta a Porta

• Ambulante

Venda 
Direta 

• Por correspondência 

• Por catálogo

• Comércio eletrónico 

Venda 
Distância



Volume de Negócios das Empresas proveniente comércio eletrónico, 
2010

(% do volume de negócios total)

Fonte: Eurostat, 2014



Comércio Eletrónico:

• Possibilidade de fazer compras a qualquer 
hora do dia

• Acesso produtos de vários países

• Economia de tempo

• Comodidade

• Segurança pagamento

• Confidencialidade dos dados

VANTAGENS: DESVANTAGENS:



Simulação venda online:

http://www.elcorteingles.pt/

http://www.elcorteingles.pt/


TEXTO

“Recentemente o conceito de loja tornou-se menos preciso e mais abrangente. Pode 
também ser aplicado a outros locais públicos para, por exemplo, prestação de serviços, 
como é o caso das intituladas lojas financeiras ou Loja do Cidadão. Também é muitas vezes 
usado no ciberespaço para designar modalidades de retalho on line (lojas virtuais). 
Contudo, o conceito central nos nossos dias continua a ser o de estabelecimento comercial 
físico que expõe determinadas categorias de produtos e aonde o consumidor se pode 
deslocar para fazer as suas compras. Os tipos e configurações de loja são muito diversos e 
têm evoluído ao longo do tempo. Mas retalho não é apenas lojas. Existem outras 
modalidades, como a venda ambulante, a venda domiciliária, a venda automática ou venda 
à distancia”

I. Paixão, Comércio e Distribuição, CECOA

1) Identifique os  segmentos de comércio tendo em conta os circuitos de distribuição

2) Caracterize o comércio independente

3) Diga em que consistem as lojas virtuais.



Comércio Justo

• http://www.youtube.com/watch?v=jtmIlbwWSqM

• http://www.youtube.com/watch?v=YpnWh7S6P3I

http://www.youtube.com/watch?v=jtmIlbwWSqM
http://www.youtube.com/watch?v=YpnWh7S6P3I


Comércio justo: O que é?
Justo – que significa?

 “relações de troca mais justas” refere-se à criação de um ambiente comercial 
diferenciado.

 Este ambiente deve reforçar a ideia de que produtores e distribuidores são parceiros 
comerciais.

os preços pagos por produtos comercializados neste sistema de comércio alternativo 
deve refletir os custos da produção da mercadoria.

Pretende-se promover uma vida digna para produtores e trabalhadores, como é 
determinado pela Declaração Internacional dos Direitos Humanos e as convenções 
internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 



Comércio justo: O que é?

Movimento internacional formado por várias organizações 

Rege-se valores éticos que incluem aspetos sociais e ambientais

Coloca-se ao serviço das pessoas procura um desenvolvimento sustentável 
comunidades locais e para o mundo

Promove o trabalho digno para todas as pessoas envolvidas

Procura eliminar intermediários desnecessários 

Importador: entidade sem fins lucrativos / também apoia o produtor



A exposição…

1) Respondam seguintes questões:
O que compramos?
Como compramos?
Porquê Compramos?

2) Com base no dia-a-dia dê um exemplo que ilustre a palavra 
“concorrência”. 

3) Tendo como exemplo “um bolo comprado na pastelaria”, reflita sobre a 
frase questionando se concordam ou não: “A transformação (…) 
acrescenta valor ao produto de base” e porquê?

4) De acordo com a etiqueta das vossas calças ou camisola verifiquem onde 
foi fabricada. Se não  foi em Portugal - porque razão acha que não foi.



A exposição…
5) Pense num alimento que consumiu ontem. Sabe onde e como foi 
produzido?

O que entende por agricultura intensiva?
Concorda com a alternativa “Soberania alimentar”? O que entende 

por soberania?
Distinga “soberania alimentar” de “agricultura intensiva”.

6) “Mudança Precisa-se” 
 Mudar o quê?
 Com que objetivo?
 Para beneficio de quem?

7) Em que categoria se colocam consumidores passivos ou consumidores 
esclarecidos? Que informações procuram quando compram um produto?

8) Esta exposição serve para quê?

Concorda  com as questões do painel 8



Estes dias, antes de comprar…

…VOU:

Verificar onde é produzido?

Por quem é produzido?

Quanto custa? Real valor?

Em que estabelecimento se vende?

A minha escolha, é mais correta?  Que hábitos posso mudar?



 
 
 
 

Sessão de sensibilização 
Comércio Justo 

 
 
 

Objetivo: Sensibilizar alunos/as para as temáticas do comércio justo, consumo responsável e 
soberania alimentar. 
 
duração: 1h45m 
participantes: 25-30 
materiais: 10 cadeiras, 1 data show, 1 computador, fipchart 
 
Dinâmicas e material didático: 
Jogo das cadeiras cooperativas 
Filme “Vidas e dúvidas no mundo do chocolate” 
 
 
Estruturação da atividade                                                                                                        
 
1- Jogo das cadeiras cooperativas – duração: 15' 
 
2- Desconstrução do jogo – duração: 20' 
 
Perguntas que se podem fazer: 
Que conexão vêm com a vida real? 
O que representam as várias pessoas na vida real (pequenos produtores, multinacionais, 
consumidores, etc.) 
 
O que se poderia ter feito para melhorar o jogo? 
Trabalhar em cooperação, entreajuda 
Que paralelo com a economia, 
com a agricultura? 
 
 
3- Estruturação dos princípios do comércio justo – duração 25' 
 
Através de perguntas direcionadas tentar que os alunos/as enumerem os princípios do comércio 
justo. 
Numa primeira parte apenas numa perspetiva Norte-Sul e depois introduzir a perspetiva Norte-
Norte 
 
Alguns princípios: 

• o respeito e a preocupação pelas pessoas e pelo ambiente, colocando as pessoas acima 
do lucro; 

• o estabelecimento de boas condições de trabalho e o pagamento de um preço justo aos 
produtores e produtoras (cobrindo as exigências da proteção ambiental e da segurança 
económica, para além do rendimento digno); 

• a proteção e a promoção dos direitos humanos, nomeadamente os das mulheres, das 
crianças e dos povos indígenas, bem como a igualdade de oportunidades entre os sexos; 

• a disponibilização de pré-financiamento ou de acesso a outras formas de crédito; 

• o estabelecimento de relações comerciais estáveis e de longo prazo; 



• a produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem; 

• o reforço das capacidades organizativas, produtivas e comerciais das produtoras e dos 
produtores através da formação e aconselhamento técnico e comercial; 

• a transparência da estrutura das organizações e de todos os aspetos da sua atividade, e a 
informação mútua entre todos os intervenientes na cadeia comercial sobre os seus 
produtos ou serviços e métodos de comercialização. 

 
Estes princípios podem (e devem) ser aplicados tanto no Sul – como no Norte 
 
4 – Projeção do filme “Do campo para a mesa” - duração: 17' 
 
5 – Debate sobre o filme – duração 20' 
 
Enfatizar também a perspectiva Norte-Norte 
 
6 – Conclusão – duração 10' 
 
 
 
 

Sistematização de ideias /noções 
 
 

• Relembrar alguns princípios do comércio justo: 
 

– Pagamento de um valor justo pelo trabalho de quem produz – que cobre os custos de 
produção e permita uma vida condigna 

– Estabelecimento de relações de longo prazo e de confiança – aproximação e 
conhecimento entre quem produz e quem consome 

– É importante conhecer o trabalho de quem produz – informação sobre o que comemos (ou 
bens que adquirimos para uso diário) 

– Não exploração do trabalho infantil – não exclui a possibilidade de apoio aos pais – mas as 
crianças devem frequentar a escola e ter tempo de lazer 

– Respeito pelo meio ambiente 
 
Soberania alimentar – direito dos povos escolherem os produtos que consomem VS imposição 
das cadeias de distribuição – Produtos locais, da época, adaptados aos climas, livre escolha de 
sementes VS sementes OGM massificadas, sem diversidade – somos pressionados a abdicar da 
enorme  diversidade de cultivos que são altamente nutricionais, localmente adaptadas e 
resistentes por monoculturas de sementes geneticamente modificadas – que apenas resistem a 
pesticidas criados pelas mesmas multinacionais que fabricam as sementes nos laboratórios. São 
sementes caras, poluentes e são propositadamente programadas para não sobreviver mais do 
que uma colheita 
 
 
DESAFIOS que enfrentamos: 
 

– Mercantilização da nossa alimentação – como puderam constatar no filme- somos 
dominados por grandes empresas de distribuição que ditam todas as regras no que respeita à 
nossa alimentação -o que comemos, a que preço, etc. 
 
É necessário aproximarmo-nos mais das pessoas que estão na base do sistema- conhecer o seu 
trabalho, respeitá-las, etc. 
 



– Agrocombustíveis – Esta fonte de energia representa uma ameaça gravíssima à soberania 
alimentar dos povos, pois exige uma quantidade massiva de terrenos aráveis para a produção dos 
alimentos  que serão transformados em combustível, que de outra forma poderiam ser usados 
para a alimentação… erosão… etc 
  

– Introduzir uma nota sobre o desperdício – evitar o consumo supérfluo – brinquedos, jogos, 
roupas, comida, etc 
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PLANO DE AULA – 2º Período                                                                  07/02/2014 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: Economia A 

TURMA: 10º G                                                                                                          Duração: 90 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                                Subunidade 4.1- Comércio – Noção e Tipos                                                         

Tema: A moeda 

Sumário: A evolução da moeda - revisão. Formas e funções da moeda. Correção da 

ficha de trabalho. 

 

Conteúdos 
 

Objetivos  Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 
 
 
4.2) A 
Evolução da 
moeda –  
 
Formas e 
Funções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compreender a 
evolução da 
moeda 

 

Distinguir os 
diversos tipos de 
moeda 
 
 
Explicar a 
desmaterialização 
da moeda 
Distinguir as 
funções da moeda 
 
 
Reconhecer o 
Euro como a nova 
moeda da União 
Europeia 
  

 
 
-Entrada 
-Sumário 
-Registo de 
presenças 
 
 
 
Sumula da 
matéria dada 
 
Introdução tema 
moeda- 
visualização do 
vídeo “A história 
do dinheiro” 
 
Exposição dos 
conceitos – 
recorrendo PPT 
e conceitos já 
falados na aula 
exterior  
 
Análise do texto 
“A estabilidade 
de preços é 
importante 
porquê?” – do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 
 
 
 
 
Computador + 
Vídeo 
+Projetor              

  

 

 

  

 

Projeção PPT  

 
 

 
 
 
 
 
 
Ativo 
Interrogativo 
Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min 
 
5 min 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formativa  
Observação 
direta (ficha 
de 
observação-
anexo) 
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caderno do 
Banco Central 
Europeu 
 
Exposição de 
conteúdos 
 
Analise do Texto:  
“O euro é 
importante 
porquê?”- Site 
da Comissão 
Europeia   
 
Correção da 
ficha de trabalho 
nº 1 – Entregue 
na  visita 

 
 
Projeção PTT 

    Quadro 

 

Projeção PTT 

 

 

 

Guião Visita 
Museu BP 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Competências de Cidadania: 

 Desenvolver um comportamento solidário 

 Fazer Juízos valorativos 

 Antecipar a nível moral as consequências das suas atitudes 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos outros 

Questões Reflexão: Pretende-se que os alunos iniciem uma reflexão sobre os seus hábitos de 

consumo e a justiça no comércio 

 Verificar onde é produzido? 

 Por quem é produzido? 

 Quanto custa? Real valor? 

 Em que estabelecimentos se vende? 

 A minha escolha, é  a mais correta? Que hábitos posso mudar? 

Observação: Os conteúdos da primeira parte da aula – Evolução da moeda – foram abordados 

na visita ao Banco de Portugal.  
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Unidade 4: comércio e 
Moeda

Evolução da Moeda

Docente: Sofia Policarpo



Objetivos: 

• Compreender a evolução da moeda

• Distinguir os diversos tipos de moeda

• Explicar a desmaterialização da moeda

• Distinguir as funções da moeda

• Reconhecer o Euro como a nova moeda da União Europeia



Para Recordar….



Distribuição:

Atividades

Distribuição

Logística

Transporte

Armazenamento

Comércio



Tipos de Comércio

Organização dos circuitos de 
distribuição

Comércio Independente

Comércio Integrado:

Integração Empresarial

Comércio Associado

Franchising

Estratégia de 
Comercialização

Comércio tradicional

Hipermercados

Centros Comerciais 

Comércio Especializado



Visualização Vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ifp_fqTnJ20

http://www.youtube.com/watch?v=Ifp_fqTnJ20


A evolução da Moeda
Troca Direta/Troca Indireta

Troca direta : troca de um produto por produto

Obstáculos:

• Dificuldade em compatibilizar os interesses das duas partes

• Indivisibilidade de certos bens

• Transporte grandes quantidades bens e bens de grande porte

• Disponibilidades e necessidades não coincidentes



A evolução da Moeda
Troca Direta/Troca Indireta

Troca Indireta: Para ultrapassar obstáculos introduz-se a moeda como intermediária, processo de 
troca passa por duas fases:

• Troca-se produto por moeda

• Troca-se moeda por produto

Introdução Moeda:

• Resolvia problema da dificuldade de transporte

• Indivisibilidade bens

• Atribuição de Valor



Formas/Evolução da Moeda

MOEDA:

Bem utilizado como intermediário nas trocas, de aceitação 
generalizada que serve como reserva de valor e para medir 

valor dos bens



Formas/Evolução da Moeda

Moeda 
Mercadoria

Moeda 
Metálica

Moeda 
Papel

Moeda 
Escritural



Formas/Evolução da Moeda

Moeda Mercadoria

• Bem de aceitação generalizada que, na fase inicial da moeda, servia como intermediário 
nas trocas.

• Qualquer bem considerado útil por uma comunidade poderia servir como moeda de 
troca.



Formas/Evolução da Moeda

Moeda Metálica

• Fase em que se começaram a usar metais preciosos como moeda de troca. (ferro, cobre 
e bronze, mais tarde, ouro e prata)

• Inicialmente os metais não eram cunhados, mais tarde começaram a sê-lo, tendo 
grandes inscrições a indicar o valor da moeda.



Formas/Evolução da Moeda

• Moeda Papel: Documento escrito representativo de moeda que facilitava o transporte 
de valores

Moeda Representativa

Moeda Papel Moeda Fiduciária

Papel Moeda



Formas/Evolução da Moeda

Moeda Papel

• Moeda representativa: Notas em circulação correspondiam ao valor exato 
que foi depositado em metal precioso nos bancos. Notas podiam ser 
convertidas em ouro e prata nos Bancos. 

• Moeda Fiduciária: Quantidade de notas em circulação convertíveis passa a 
ser superior ao valor depositado. Baseava-se confiança que o público tinha 
nos Bancos. Grande risco Bancos. 

• Papel Moeda: As notas deixaram de ser convertíveis, Estado impõe sua 
aceitação. As notas circulam por imposição da sua aceitação pelo Estado



Formas/Evolução da Moeda

Moeda Escritural:

Constituída pela circulação dos depósitos e movimenta-se através de cheques; ordens de 
transferência; cartões de débito e crédito



Texto

“Nos últimos tempos, surgiram vários tipos de moeda intangível, por exemplo 
a designada moeda eletrónica – um meio de pagamento eletrónico 
desenvolvido na ultima década do século XX. Este tipo de moeda pode ser 
utilizado para o pagamento de bens e serviços na internet ou através de 
outros meios eletrónicos. 

Ao receber a autorização de pagamento do comprador, o vendedor contata o 
banco emitente e a transferência de fundos é realizada. Presentemente, na 
Europa, existem vários sistemas de moeda eletrónica baseados em cartões 
operados em geral por instituições financeiras”. 

Banco Central Europeu, caderno: A estabilidade de preços é importante porquê?



Moeda Eletrónica

• Movimentação da moeda escritural

• Inclui cartões de débito e de crédito

• Pode ser utilizada caixas automáticas (ATM)

• Utilizada rede de terminais de pagamento dos pontos de venda

E HOJE EM DIA AINDA….

…. “moeda informática”: movimentação de dinheiro 
através da internet



Desmaterialização da Moeda

• Moeda Escritural mais utilizada nos dias de hoje nos países mais desenvolvidos;

• Perda conteúdo material da moeda gerada pela crescente utilização de moeda escritural;

• Progresso tecnológico tem aumentado a utilização moeda virtual;



Funções da moeda

Moeda

Meio 
Pagamento

Medida de 
Valor

Reserva de 
Valor



Funções da Moeda

• Meio de pagamento: é um bem de aceitação generalizada, sendo utilizada como intermediário 
geral nas trocas. É aceite por todos, utilizado por todos, permite adquirir todos os bens. 

• Medida de Valor: Permite medir o valor dos bens e serviços, funcionando como avaliação e 
unidade de conta. Isto é, expressa o valor dos bens e serviços e permite efetuar comparações 
entre diferentes tipos de bens

• Instrumento de Reserva de valor: Pode ser conservada durante um determinado período de 
tempo, utilizada para adquirir no futuro bens e serviços.



Visualização vídeo – O euro

http://www.youtube.com/watch?v=rIVpicEUE7o

http://www.youtube.com/watch?v=rIVpicEUE7o


Quem Utiliza o Euro?

“ O Euro é atualmente a moeda de 330 milhões de pessoas, que vivem em 17 países da 
zona Euro. Também é utilizada, seja como moeda de curso legal, seja com fins práticos, 
numa serie de países (sobretudo países mais próximos e nas antigas colonias dos Estados-
membros). 

Por conseguinte não é surpreendente que o euro se tenha convertido rapidamente na 
segunda moeda internacional mais importante a seguir ao dólar, e tenha inclusivamente 
ultrapassado a moeda dos Estados Unidos em alguns aspetos (por exemplo no que se 
refere ao valor efetivo em circulação)”

Site Comissão Europeia, 2013
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PLANO DE AULA – 2º Período                                                                  07/02/2014 

CURSO: Curso de Ciências Socioeconómicas                                                DISCIPLINA: Economia A 

TURMA: 10º G                                                                                                          Duração: 90 minutos  

UNIDADE 4:Comércio  e  Moeda                                Subunidade 4.1- Comércio – Noção e Tipos                                                         

Tema: A moeda 

Sumário: A evolução da moeda - revisão. Formas e funções da moeda. Correção da 

ficha de trabalho. 

 

Conteúdos 
 

Objetivos  Estratégia 
 

Tempo Avaliação 

Atividades Recursos Método 

 
 
 
4.2) A 
Evolução da 
moeda –  
 
Formas e 
Funções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compreender a 
evolução da 
moeda 

 

Distinguir os 
diversos tipos de 
moeda 
 
 
Explicar a 
desmaterialização 
da moeda 
Distinguir as 
funções da moeda 
 
 
Reconhecer o 
Euro como a nova 
moeda da União 
Europeia 
  

 
 
-Entrada 
-Sumário 
-Registo de 
presenças 
 
 
 
Sumula da 
matéria dada 
 
Introdução tema 
moeda- 
visualização do 
vídeo “A história 
do dinheiro” 
 
Exposição dos 
conceitos – 
recorrendo PPT 
e conceitos já 
falados na aula 
exterior  
 
Análise do texto 
“A estabilidade 
de preços é 
importante 
porquê?” – do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 
 
 
 
 
Computador + 
Vídeo 
+Projetor              

  

 

 

  

 

Projeção PPT  

 
 

 
 
 
 
 
 
Ativo 
Interrogativo 
Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min 
 
5 min 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formativa  
Observação 
direta (ficha 
de 
observação-
anexo) 
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caderno do 
Banco Central 
Europeu 
 
Exposição de 
conteúdos 
 
Analise do Texto:  
“O euro é 
importante 
porquê?”- Site 
da Comissão 
Europeia   
 
Correção da 
ficha de trabalho 
nº 1 – Entregue 
na  visita 

 
 
Projeção PTT 

    Quadro 

 

Projeção PTT 

 

 

 

Guião Visita 
Museu BP 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Competências de Cidadania: 

 Desenvolver um comportamento solidário 

 Fazer Juízos valorativos 

 Antecipar a nível moral as consequências das suas atitudes 

 Auto-avaliar criticamente as suas atitudes 

 Orientar as suas atitudes no respeito por si e pelos outros 

Questões Reflexão: Pretende-se que os alunos iniciem uma reflexão sobre os seus hábitos de 

consumo e a justiça no comércio 

 Verificar onde é produzido? 

 Por quem é produzido? 

 Quanto custa? Real valor? 

 Em que estabelecimentos se vende? 

 A minha escolha, é  a mais correta? Que hábitos posso mudar? 

Observação: Os conteúdos da primeira parte da aula – Evolução da moeda – foram abordados 

na visita ao Banco de Portugal.  
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Economia A 

Unidade 4: comércio e Moeda    Docente: Sofia 

Policarpo 

Tema: O Comércio        10º G 

O Jogo da cadeia de café 

 

Este jogo pretende colocar os alunos no lugar das pessoas envolvidas no comércio do 

café.1 

 Objetivos:  

 Consolidar a aprendizagem dos conteúdos lecionados na unidade 4: Comércio 

e Moeda 

 Compreender como o sistema de troca afeta a vida dos produtores de café do 

Uganda, compradores e donos de supermercados na europa 

 Analisar quem beneficia e quem perde com o comércio. 

 Refletir sobre a questão da justiça nesta cadeia  

 Adquirir competências de cidadania no âmbito da consciência social e 

ecológica enquanto consumidores responsáveis. 

 

 Grupo-alvo: Turma 10ºG de economia A 

 Duração: 30 minutos 

 Material Necessário:  

 Quadro  e canetas 

 Uma embalagem de café 

 Textos – papel desempenhar – Produtores de Café; Torradores; Exportadores; 

Companhias de navegação; Retalhistas/Comerciantes (Anexo) 

 Desenrolar da ação 

1) Dividir a turma em 5 grupos 

 

Cada grupo assume o papel dos atores envolvidos no processo que trás o café 

nas plantações no Uganda para as suas mesas de pequeno- almoço. 

 

Dar a cada grupo uma carta com as respetivas instruções. 

                                                           
1 Esta dinâmica foi adaptada de “The coffe chain game, na activity on trade for participants aged 14 years and upwards” 

da OXFAM 
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2) Pedir a um aluno de cada grupo para ler a “Carta de Instruções” do seu grupo 

aos restantes grupos. 

 

Cada grupo tem cerca de 5 a 10 minutos para refletir sobre o seu “papel” 

(descrito na carta) 

 Como é que se sentem? 

 Com que tipo de problemas se vão defrontar. 

 Quais os pontos fortes.  

 

3) Mostrar o pacote de café – 100 gr 

 

Dizer que o pacote de café custa 1,75 € no supermercado. 

 

4) Os grupos devem discutir quanto é que recebem (lucro) do “preço de venda” 

(devem discutir quanto pensam que lhes é devido pelo seu trabalho)  

 

5) Pedir a cada grupo para dizer aos restantes quanto é que eles devem receber- 

justificando as suas reivindicações. 

 

Registar no quadro cada quantia na coluna – Proporção Inicial 

 

6) Somar a quantia – será superior a 1,75 € 

Os grupos devem negociar a sua posição até que cheguem ao valor 1,75 €. 

Acham que a quantia que estão a receber é justa? 

Algum grupo ficou com a sensação que obteve uma margem lucro maior? 

Debate. 

 

 

7) Quando chegarem consenso regista-se no quadro a quantia negociada na 

coluna – Proporção Negociada 

 

8) Por fim coloca-se no quadro as proporções atuais que cada interveniente 

recebe em cada fase do processo de produção e distribuição – coluna- 

Proporção Atual 

 

 Proporção 
Inicial 

Proporção 
Negociada 

Proporção 
Atual 

Produtores   0,09 

Exportadores   0,09 

Transportadores   0,60 

Torradores   0,53 

Retalhistas/comerciantes   0,44 
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Dinâmica: O jogo da cadeia do café! 

 

 

Os Torradores 

 

Imagine que é você quem compra os grãos de café “verde” a uma companhia 

de navegação e mistura as diferentes variedades de grão de modo a obter um 

“lote”. Ao grãos são torrados e processados de modo a obter café instantâneo, 

que depois empacota e vende aos retalhistas/comerciantes.  

 

É um negócio muito competitivo, de modo que é necessário despender grandes 

somas de dinheiro para publicitar a sua marca junto ao público e  criar uma 

embalagem atrativa.  

 

É necessário investir constantemente dinheiro para melhorar o sabor do seu 

lote e continuar à frente na competição.  
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Dinâmica: O jogo da cadeia do café! 

 

 

Os Exportadores de Café 

 

Imagine que é o exportador de café que  visita os produtores para lhes comprar 

café Estes, por sua vez,  estão espalhados por uma grande área, de modo que 

é necessário pagar o transporte e combustível para ir carregar o café.  

 

 

A sua fábrica processa os bagos de café para extrair deles os grãos verdes.  

 

É você que seleciona os grãos, que os embala em sacos e transporta pela 

costa, onde depois os vende a uma companhia de navegação. 

 

O Uganda é um país cercado por terra (é interior) de modo que é necessário 

pagar pesadas taxas de transporte por caminhos-de-ferro. O mercado do café 

é imprevisível, e por isso, às vezes, ainda tem de pagar para manter o seu café 

armazenado. Também precisa de dinheiro para renovar e reparar a maquinaria 

na fábrica, que é cara, e de pagar a pessoas especializadas para as manusear. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMIAS 

                                                   2013/2014 

 

 

Dinâmica: O jogo da cadeia do café! 

 

 

Companhias de Navegação 

  

 

Você compra bagos de grão “verde” de café ao exportador, carrega-os no seu 

navio e transporta-os para Portugal, onde os vende ao torrador de café.  

 

Você tem de pagar a pessoal altamente especializado para operar nos seus 

navios.  

 

Há riscos envolvidos e é necessário fazer seguros do navio e da carga, bem 

como pagar o combustível. Ainda é necessário pagar taxas portuárias e de 

importação de café.  
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Dinâmica: O jogo da cadeia do café! 

 

 

Produtores de café 

 

Você vive numa parte rural do sul do Uganda e tem cerca de 1 hectare de terra 

que cultiva. 

 

A sua principal fonte de rendimento á a produção e venda de café. Você planta 

árvores de café, arranca ervas daninhas do solo de modo a que o café não 

tenha que competir com outras plantas. 

 

As árvores requerem muito trabalho e atenção regulares, de modo a conservá-

las devidamente podadas para, assim, produzir bons frutos. 

 

Você faz a colheita dos bagos de café à mão quando eles estão vermelhos e 

maduros.  

 

Seca-os ao sol e vede-os a um comprador visitante.  

 

O dinheiro que você ganha com o café é essencial para pagar a educação dos 

seus filhos e as despesas de saúde dos familiares.  

 

De 15 em 15 anos você necessita de comprar novas sementes para substituir 

as velhas árvores.  
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Dinâmica: O jogo da cadeia do café! 

 

Retalhistas/Comerciantes 

 

Você compra os grãos de café “verde” a um grossista (o torrador).  

Armazena o café até precisar dele, marca-lhe o preço, coloca-o no expositor e 

vende-o ao cliente.  

Você tem de pagar rendas elevadas para vender os seus bens numa zona 

movimentada. 

 Você tem de tornar a sua loja atrativa, o que significa uma decoração cara, e 

precisa de formar e pagar a uma extensa força de vendas para fornecer um 

bom serviço ao cliente. 
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Disciplina: Economia A                             Turma: G                                       10º ANO 

Tema: Comércio e Moeda 

Ano letivo: 2013/2014                        Docente: Sofia Policarpo 

Ficha de Trabalho 

1. Selecione a única alternativa correta para cada um dos seguintes itens:   

 

1.1. As operações que compõem a atividade económica são...  

(A) o consumo, a distribuição e a publicidade. 

(B) a produção, a distribuição, a repartição e a utilização dos rendimentos. 

(C) a produção de bens e a prestação de serviços. 

(D) a procura e a oferta.   

 

1.2. A distribuição é a atividade…  

(A) que combina os fatores de produção, com vista à obtenção de bens e serviços que    

satisfaçam as necessidades humanas. 

 (B) de utilização dos bens e serviços na satisfação das necessidades. 

 (C) que coloca os bens e serviços à disposição dos consumidores. 

 (D) que rentabiliza ineficazmente os transportes e o consumo.   

 

1.3. Um circuito de distribuição ultracurto caracteriza-se por ...  

  (A) não intervirem intermediários. 

  (B) intervirem apenas dois intermediários. 

  (C) intervir uma diversidade de intermediários.  

  (D) intervirem poucos intermediários.  

 



1.4. Uma determinada empresa dedica-se à compra de batata aos pequenos 

produtores para a revender aos supermercados. Então, essa empresa dedica-se ao 

comércio...  

(A) grossista. 

(B) retalhista.  

(C) tradicional.   

(D) eletrónico.  

 

1.5. A família Saraiva possui uma pequena empresa que se dedica à venda de flores 

aos consumidores, as quais são compradas diretamente aos produtores; exerce a sua 

atividade no rés- do-chão do prédio onde habita e a empresa não emprega outros 

trabalhadores. Classificamos o tipo de comércio praticado pela família Saraiva como 

comércio…  

(A) integrado.  

(B) independente.  

(C) grossista.   

(D) primário.  

 

1.6. Constitui uma característica do comércio integrado, o facto de...  

(A) todos os pontos de venda estarem integrados e atuarem em conjunto.  

(B) todos os pontos de venda se identificarem pela mesma insígnia.  

(C) todos os pontos de venda terem políticas de gestão diferenciadas.  

(D) todos os pontos de venda terem a mesma dimensão.    

  

2)     A distribuição é uma atividade global, dinâmica e multifacetada que se manifesta 

das mais diferentes formas no dia-a-dia de todas as pessoas, tentando 

permanentemente interpretar as suas necessidades e satisfazer os seus desejos.  A 

distribuição é precisamente o conjunto das atividades que colocam esses produtos ou 

serviços à disposição das pessoas para que estas possam adquiri-los ou utilizá-los de 

acordo com as suas exigências e necessidades.           

    Rousseau, José António, O Que é a Distribuição? (adaptado)    

   Explique, com base no texto, a importância da distribuição na atividade económica.    

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Relacione as duas colunas:   

                          Coluna A               Coluna B             

 2.2. Classifique os circuitos de distribuição seguintes (tome atenção à linha):     

É um circuito ______________________  Exemplo ___________________________  

    

É um circuito ______________________  Exemplo ___________________________    

É um circuito ______________________  Exemplo ___________________________   

2.3. Qual a função principal dos transportes e do comércio?   

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____    

Comércio  ○  

Canal de Distribuição ○  

Circuito de Distribuição ○  

Distribuição  ○  

Conjunto de atividades económicas que visam deslocar o produto do local de produção até ao 

m o mesmo tipo de serviços.  

A  

 B  

 C  



  

Professora Ana Luísa Rodrigues     

3.1. Relacione as duas colunas:    

                      Coluna B   Coluna A                   

3.2. Ligue o tipo de comércio aos respetivos exemplos:   

Comércio tradicional   ☻  ► Mercearia de um bairro residencial  

Hipermercados e supermercados ☻  ► Lojas de desporto (Ex. Decatlon)  

Comércio especializado  ☻  ► Grandes superfícies (Ex: Continente)  

Centros comerciais   ☻  ► Comércio generalista com diversas lojas     (Ex: Colombo)     

3.3. Qual a diferença entre comércio a retalho e comércio por grosso?   

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____     

Comércio integrado  ○  

Centrais de compras  ○  

Comércio independente ○  

Grandes superfícies  ○  

Comércio especializado ○   

Franchising   ○  

 

 

mércio caracterizado por alianças entre comerciantes independentes que trabalham no 

mesmo sector e no mesmo nível de comercialização.   

 

entros comerciais.   

concede aos seus franchisados o direito e impõe a obrigação de explorar uma empresa de 

acordo com o seu conceito.  



  

Professora Ana Luísa Rodrigues     

3.4. Observe as imagens e identifique os métodos de venda que estas sugerem.      

______________________________________                    

___________________________________   

    

4. Leia o seguinte texto:   

     A distribuição é uma atividade global, dinâmica e multifacetada que se manifesta das mais 

diferentes formas no dia-a-dia de todas as pessoas, tentando permanentemente interpretar as 

suas necessidades e satisfazer os seus desejos.  A distribuição é precisamente o conjunto das 

atividades que colocam esses produtos ou serviços à disposição das pessoas para que estas 

possam adquiri-los ou utilizá-los de acordo com as suas exigências e necessidades.               

Rousseau, José António, O Que é a Distribuição? (adaptado)    

   Explique, com base no texto, a importância da distribuição na atividade económica.    

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________

____     

  

Professora Ana Luísa Rodrigues   

CORRECÇÃO DA FICHA DE TRABALHO   

CONTEÚDO: 4.1. Comércio – noção e tipos   

Respostas  

Cotação completa  



Pontos obtidos  

1.1  As operações (B) a produção, a distribuição, a repartição e a utilização dos rendimentos. 

1.2. A distribuição (C) que coloca os bens e serviços à disposição dos consumidores. 1.3. Um 

circuito de distribuição ultracurto caracteriza-se por ...(A) não intervirem intermediários. 1.4. 

(A) grossista. 1.5. (B) independente. 1.6. Comércio integrado (A) todos os pontos de venda 

estarem integrados e atuarem em conjunto.  

1   

1   

1   

1 1 1   

2.1. Comércio: Conjunto de atividades económicas que têm por objetivo a compra e venda de 

produtos. Canal de Distribuição: Intermediários que asseguram o mesmo tipo de serviços, por 

exemplo, grossistas ou retalhistas. Circuito de Distribuição: Itinerário percorrido por um 

produto desde o local de produção até ao local de consumo. Distribuição: Conjunto de 

atividades económicas que visam deslocar o produto do local de produção até ao consumidor. 

2.2.  A) circuito CURTO (ex. tintas)  B) circuito DIRETO ou ULTRA-CURTO (ex. médico)           

circuito LONGO (ex. telemóvel) 2.3. Qual a função principal dos transportes e do comércio? - 

Os transportes levam os produtos desde os centros produtores até aos centros de consumo. - 

O comércio coloca os produtos à disposição dos consumidores.   

0,5   

0,5   

0,5   

0,5   

1,5    

0,5   

0,5   

3.1.  Comércio integrado: Comércio que integra na mesma empresa, as funções de grossista e 

retalhista. Centrais de compras: Comércio caracterizado por alianças entre comerciantes 

independentes que trabalham no mesmo sector e no mesmo nível de comercialização. 

Comércio independente: Comércio desenvolvido por unidades autónomas. Grandes 

superfícies: Comércio generalista localizado nos centros comerciais. Comércio especializado: 

Comércio especializado que ocupa grandes espaços físicos. Franchising: Sistema de 

comercialização de produtos e/ou tecnologias, através do qual o franchisador concede aos 

seus franchisados o direito e impõe a obrigação de explorar uma empresa de acordo com o 

seu conceito. 3.2.  Comércio tradicional: Mercearia de um bairro residencial Hipermercados e 

supermercados: Grandes superfícies (Ex: Continente) Comércio especializado: Livrarias, Lojas 

de desporto Centros comerciais: Comércio generalista com diversas lojas (Ex: Colombo) 3.3. 

Qual a diferença entre comércio a retalho e comércio por grosso? Retalho: venda direta aos 

consumidores, em pequenas quantidades. Grosso: Venda em grandes quantidades a 



intermediários, pois os grossistas não vendem aos consumidores finais. 3.4.  Venda à distância: 

comércio eletrónico ou E-commerce   Venda direta: feira   

0,5   

0,5   

0,5   

0,5   

0,5   

0,5     

0,5 0,5 0,5 0,5   

0,5 0,5    

0,5 0,5  4. Importância da Distribuição (questão de desenvolvimento) 2,5  TOTAL 20,0 



Unidade 4: Comércio e 
Moeda

ECONOMIA A

10º G

Docente: Sofia Policarpo



Objetivos: 

• Consolidar os conceitos lecionados relativos à distribuição, comércio e moeda

• Refletir sobre sistema de troca afeta a vida dos produtores compradores e pontos 
de venda

• Analisar quem beneficia e quem perde com o comércio refletindo sobre a justiça 
desta cadeia

• Dar uma noção de preço de um bem 

• Reconhecer as componentes criação de preços

• Consolidar os conceitos relativos do comércio justo

• Reconhecer o microcrédito como um instrumento de apoio/ajuda aos produtores 
com mais dificuldade



Recordando
…



Distribuição:

Atividades

Distribuição

Logística

Transporte

Armazenamento

Comércio



Tipos de Comércio

Organização dos circuitos de 
distribuição

Comércio 
Independente

Comércio Integrado:

Integração Empresarial

Comércio Associado

Franchising

Estratégia de 
Comercialização

Comércio tradicional

Hipermercados

Centros Comerciais 

Comércio Especializado



Formas/Evolução da Moeda

MOEDA:

Bem utilizado como intermediário nas trocas, de aceitação generalizada 
que serve como reserva de valor e para medir valor dos bens



Formas/Evolução da Moeda

Moeda
Mercadoria

Moeda
Metálica

Moeda
Papel

Moeda
Escritural



Funções da moeda

Moeda

Meio
Pagamento

Unidade
de Valor

Reserva de 
Valor



O euro…

“ Para além de facilitar as viagens, uma moeda única é um elemento muito positivo do ponto de 
vista económico e politico. O quadro em que é gerido o euro faz desta moeda uma moeda estável, 
com baixo nível de inflação e taxas de juro baixas, contribuindo para a solidez das finanças publicas.

Um moeda única é também um complemento lógico do mercado único cuja eficácia aumenta. A 
utilização de uma moeda única aumenta a transparência dos preços, elimina os custos de cambio da 
moeda, melhora o funcionamento da economia europeia, facilita o comércio internacional e 
confere à União europeia uma voz mais forte nos fóruns internacionais.”

Site da Comissão Europeia, 2014



O euro – Vantagens:

• Facilidade de trocas entre países com a mesma moeda

• Eliminação encargos toca de divisas (moeda estrangeira) e as diferenças cambiais 

• Maior estabilidade de preços

• Redução taxas de juro

• Facilidade de comparação dos dados entre os países aderentes



O euro – Desvantagens:

• Perda de autonomia politica monetária nacional

• Desvalorização da moeda – deixou de ser possível (vantajoso para exportações)

• Disparidades entre os níveis padrão  de vida nos países membros tornaram-se mais 
evidentes

• Encargos relacionados com a implementação da moeda (aquisição de equipamentos, 
programas informáticos e formação)



Dinâmica de Grupo…

O Jogo da Cadeia do Café…



O PREÇO 
DE 

UM BEM…



O que é o preço de um bem?

Corresponde à quantidade de moeda que é necessário entregar para 
se obter esse bem.

Representa o valor desse bem expresso numa determinada unidade 
monetária- EURO



Determinantes preço de um bem:

Características do próprio bem

Utilidade que os consumidores dão ao  bem

Imagem de marca

Custos de Produção

Margens de Lucro

Encargos distribuição

Número de compradores e produtores

Tecnologia utilizada bem 



Princípios do comércio justo:

Respeito e a preocupação pelas pessoas e pelo ambiente, colocando as 
pessoas acima do lucro;

Estabelecimento de boas condições de trabalho e o pagamento de um preço 
justo aos produtores (um preço que cubra os custos de um rendimento 
digno, da proteção ambiental, e da segurança económica);

Transparência quanto à estrutura das organizações e a todos os aspetos da 
sua atividade, e a informação útil entre todos os intervenientes na cadeia 
comercial sobre os seus produtos ou serviços e métodos de comercialização;



Princípios do comércio justo:

O fornecimento de informação ao consumidor sobre os objetivos do CJ, 
a origem dos produtos ou serviços, os produtores e a estrutura do 
preço;

A promoção de atividades de sensibilização e campanhas, quer junto 
dos consumidores (realçar o impacto das suas escolhas), quer junto das 
organizações (modo provocar mudanças nas regras e práticas do 
comércio internacional);

O reforço das capacidades organizativas, produtivas e comerciais dos 
produtores através de formação, aconselhamento técnico, pesquisa de 
mercados e desenvolvimento de novos produtos.



Princípios do comércio justo:

O envolvimento de todas as pessoas (produtores, voluntários e empregados) 
nas tomadas de decisão que os afetam no seio das suas respetivas 
organizações;

A proteção e a promoção dos direitos humanos, nomeadamente o das 
mulheres, crianças e povos indígenas, bem como igualdade de 
oportunidades entre sexos; 

A proteção do ambiente e a promoção de um desenvolvimento sustentável, 
subjacente a todas as atividades.



Princípios do comércio justo:

O estabelecimento de relações comerciais estáveis e de longo prazo; 

A produção tão completa quanto possível dos produtos comercializáveis no país de 
origem;

A disponibilização de pré-financiamento ou acesso a outras formas de crédito:

Exemplo: Microcrédito



Microcrédito:                          www.microcredito.com.pt

Muhammad Yunus

 1976: Bangladesh

Prémio Nobel da Paz (2006)

 Empréstimos de pequena montante

 Inicialmente com seus recursos próprios

 Destinado a  famílias pobres de produtores rurais

 Enfoque  nas mulheres 

 Utilizava um sistema revolucionário de garantias morais mútuas

 Grupos de cinco pessoas que ficam moralmente responsáveis umas pelas 
outras.

Criou Grameen Bank - Banco dos pobres



Vídeo…

• Estabilidade de Preços

• E:\A Historia do Chico   microcredito   wwwconfiarrorg   Boa Vista   
Roraima.wmv

E:/O que é a inflação.wmv
E:/O que é a inflação.wmv
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CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMIAS 

                                                   2013/2014 

 

Economia A 

Unidade 4: comércio e Moeda                       Docente: Sofia Policarpo 

Tema: O Comércio         10º G 

Docente: Sofia Policarpo 

Guião – Reflexão Final 

 

 

De acordo com os conteúdos desenvolvidos ao longo da Unidade 4, Comércio 

e Moeda, com as atividades implementadas e com as questões de reflexão 

sugeridas no final de cada aula, faça uma reflexão critica sobre Produção, 

Distribuição, Comércio e Consumo tendo em conta com os princípios do 

comércio justo e consumo responsável. 

 

Deve salientar de que forma a reflexão sobre estes conceitos feita ao longo das 

aulas alterou ou vai alterar o seu comportamento como consumidor e como 

cidadão.  

 



      
 

Docente: Sofia Policarpo 

Ficha Individual do Aluno 

Ano Letivo: 2013-14                           Disciplina: Economia A                                                     10º G    

Nome: _______________________________________________________________________ 

Idade: ________                Data de Nascimento:_______________________________________ 

Pai:__________________________________________________________________________ 

Habilitações: _______________________________ Profissão: __________________________ 

Mãe:_________________________________________________________________________ 

Habilitações: _______________________________Profissão:___________________________ 

Morada:______________________________________________________________________ 

Código Postal:_______________________________Localidade:_________________________ 

 

Encarregado Educação:_______________________ Parentesco:_________________________ 

Contacto telefónico:__________________________E-mail:_____________________________ 

Observações: __________________________________________________________________ 
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Formativa 
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Teste  
Sumativo 
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Trabalho  
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Avaliação 

 
Auto-
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GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA 

Disciplina:  Economia A                                         Data:                                                                                Docente: Sofia Policarpo    

Turma: G                                10º Ano 

  
EMPENHO e DESEMPENHO 

 

 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Demonstra 
interesse 
por 
exposição/i
nstruções 
dadas pelo 
professor 

Realiza as 
tarefas 
propostas com 
empenho 

Toma parte ativa 
no 
desenvolvimento 
da aula 

Evidencia tolerância e 
hábitos de diálogo/aceita 
a diferença 

Demonstra um 
comportamento correto 

N
º 

NOME 

       

       

       

       

           

       

       

       

       

     

Legenda: S  (sim) ;  N (não) ; R (raramente) 



      
 

Docente: Sofia Policarpo 

Grelha de Avaliação de Competências de Cidadania – Economia A 

 

Aluno: ____________________________________________________ Nº___   10 º G 

 

 

Legenda: S:  o aluno mostrou adquirir a competência  nesta dimensão  

   N: o aluno revelou não adquirir a competência nesta dimensão 

    Dimensões 
            Avaliação 
 
Competências 

Participação 
e T.P.C 

Questões-
Reflexão 

Aula Exterior 
– Museu 
Banco 
Portugal  

Reflexão 
Final 

Banca 
Comércio  
Justo 

Desenvolver um 
comportamento 
solidário 
 

 
 

    

Participar em 
ações e 
campanhas de 
solidariedade 
 

 
 

    

Valorizar a 
Justiça 
 

     

Fazer Juízos de 
Valor 

     

Antecipar as 
Consequências 
dos seus atos 

     

Avaliar 
criticamente 
atitudes e 
consequências 
dos seus atos  

     

Refletir e 
Questionar-se 

     

Propor soluções 
para uma 
situação ou 
problema 
 

     

Questionar-se 
em função de 
padrões de vida 
saudável 
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