CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME 2018
CURSO INTENSIVO DE ECONOMIA – 11º ANO
OBJETIVOS
Sistematizar, praticar e desenvolver as competências adquiridas ao longo do 10.º e 11.º
anos, integradas nos conteúdos programáticos de Economia A, sobre os quais incide a
prova de exame nacional.
No final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
• Compreender os principais aspectos dos diferentes conteúdos científicos da
disciplina;
• Interpretar, analisar e comentar informação económica sob a forma de textos,
gráficos ou quadros;
• Efectuar cálculos de taxas demográficas, de variação de preços e produto, de
produtividade e de relações internacionais, assim como resolver problemas de
Contabilidade Nacional, de rendimentos decrescentes e de economias de escala.

METODOLOGIAS
Far-se-á uma revisão dos principais aspectos da cada Unidade Temática utilizando
métodos preferencialmente ativos, onde os formandos coloquem questões e resolvam
problemas, tendo como ponto de partida uma exposição sintética feita pela professora.
Serão resolvidas provas-tipo de exame nacional, não só como forma de treino para o
exame, mas também pelo exercício de síntese e de relacionamento dos diversos temas
que essa actividade envolve.

CONTEÚDOS
I – Introdução
1. A atividade económica e a Ciência Económica

10.º Ano

II – Aspetos fundamentais da atividade económica
2. Necessidades e consumo
3. A produção de bens e de serviços
4. Comércio e moeda
5. Preços e mercados
6. Rendimentos e repartição dos rendimentos
7. Poupança e investimento

FORMADORA
- Maria Odete Ramalho
DATAS E HORÁRIOS
- 12.06: 10.00-13.00
- 13.06: 10.00-13.00
- 14.06: 15.00-18.00
- 18.06: 15.00-18.00
- 19.06: 15.00-18.00
- 20.06: 10.00-13.00
- 21.06: 15.00-18.00
- 25.06: 15.00-18.00
LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA AÇÃO
- Instalações da Ás de Saber
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
- 24 horas
PÚBLICO-ALVO
- Alunos do 11º/12º anos
MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
- Formação contínua
FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
- Presencial
Nº DE ALUNOS
- Mínimo – 3
- Máximo - 8
FORMA
DE AVALIAÇÃO
- Avaliação formativa
CUSTO
- 225€

III – A contabilização da atividade económica
8. Os agentes económicos e o circuito económico
9. A Contabilidade Nacional
11.º Ano
IV – A organização económica das sociedades
10. Relações económicas com o Resto do Mundo
11. A intervenção do Estado na economia
12. A economia portuguesa no contexto da União Europeia
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