Planificação Anual – Resumo
Ano letivo: 2021/2022
Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências Manual
Sociais e adotado
Humanas

430

Disciplina

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
Rendimentos e Distribuição
dos Rendimentos
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
rendimentos

dos

6.5. As desigualdades na
repartição dos rendimentos em
Portugal e na União Europeia

Utilização dos Rendimentos
7.1.
A
utilização
dos
rendimentos – consumo e
poupança
7.2. Os destinos da poupança. A
importância do investimento
7.3. O financiamento
atividade
económica
autofinanciamento
financiamento externo

da
e

7.4. O investimento em Portugal
e o investimento português no
estrangeiro

Os agentes económicos e o
circuito económico

Economia A 11ºano, Texto Editora
Economia A

Ano

11.º

Ensino

Secundário

Docentes

Ana Paula Correia

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Número
de aulas

Período

76 aulas

1.º período

O aluno deverá ser capaz de:
●Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos
rendimentos;
●Caracterizar os rendimentos primários (salários, lucros, juros e
rendas);
●Distinguir salário nominal de salário real;
●Explicitar, recorrendo a diferentes indicadores (limiar de pobreza e
risco de pobreza antes e após transferências sociais, rácio
S80/S20 e S90/S10, índice de Gini, curva de Lorenz, rendimento
nacional per capita), desigualdades da distribuição pessoal dos
rendimentos, referindo causas explicativas dessas desigualdades;
●Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos,
evidenciando o papel do Estado nesse processo;
●Referir as componentes do Rendimento Disponível dos Particulares
(RDP) e calcular o valor do RDP (remunerações do trabalho,
rendimentos de empresa e propriedade, transferências correntes:
internas e externas, impostos diretos e contribuições sociais).
●Caracterizar as formas de utilização dos rendimentos (consumo e
poupança), integrando a variável tempo nessas decisões;
●Caracterizar as aplicações da poupança- entesouramento, depósitos
e investimento;
●Caracterizar a formação de capital (formação bruta de capital fixo e
variação de existências), explicando a sua importância numa economia;
●Explicar as funções do investimento na atividade económica
(substituição, inovação e aumento da capacidade produtiva);
●Distinguir os diversos tipos de investimento (material, imaterial e
financeiro), justificando a importância do investimento em
Investigação e Desenvolvimento na atividade económica;
●Interpretar a evolução dos fluxos do Investimento Direto (ID) do
Exterior em Portugal (IDE) e de Portugal no Exterior (IPE);
●Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) de
financiamento externo, caracterizando as diferentes formas deste tipo
de financiamento (financiamento externo: direto e indireto);
●Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e
o mercado de títulos com o financiamento externo direto.
●Distinguir fluxo real de fluxo monetário;

8.1 O circuito económico

A Contabilidade Nacional
9.1 Noção de Contabilidade
Nacional
9.2 Conceitos necessários à
Contabilidade Nacional
9.3 Óticas de cálculo do valor do
produto
9.4 Limitações da Contabilidade
Nacional
9.5 As Contas
Portuguesas

Nacionais

Relações Económicas com o
Resto do Mundo
10.1 A necessidade e a
diversidade
das
relações
económicas internacionais
10.2 O registo das relações
económicas com o Resto do

●Representar graficamente os diferentes fluxos que se estabelecem
entre os agentes económicos;
●Justificar a necessidade de equilíbrio entre recursos e empregos numa
economia.
O aluno deverá ser capaz de:
●Referir os objetivos da Contabilidade Nacional;
●Distinguir os conceitos necessários à Contabilidade Nacional (unidade
institucional; setores institucionais: Famílias, Sociedades financeiras,
Sociedades não financeiras, Administrações públicas, Instituições sem
fins lucrativos ao serviço das famílias/ISFLSF e Resto do mundo;
território económico; unidade institucional residente e unidade
institucional não residente; ramos de atividade);
●Explicar as dificuldades do cálculo do valor da produção na ótica do
Produto, explicitando em que consiste o problema da múltipla
contagem e as formas de o ultrapassar (método dos produtos finais e
método dos
valores acrescentados);
●Deduzir o valor do Produto a partir do Valor Acrescentado Bruto /VAB
(soma do valor da produção por ramos de atividade deduzida do valor
dos consumos intermédios necessários para a obter);
●Distinguir Produto Líquido de Produto Bruto (consumo de capital
fixo/amortização), Produto Interno de Produto Nacional (saldo dos
rendimentos primários com o Resto do mundo) e Produto a preços
constantes de Produto a preços correntes e calcular o seu valor;
●Explicitar em que consiste o PIB na ótica da produção e calcular o seu
valor (VAB a preços de base dos ramos de atividade acrescido dos
impostos indiretos ligados ao produto líquido de subsídios);
●Explicitar em que consiste o PIB na ótica da Despesa, distinguindo
cada uma das suas componentes (consumo privado, consumo público,
investimento: FBCF+VE, exportações e importações);
●Distinguir Procura Interna de Procura Global e Despesa Interna de
Despesa Nacional e calcular os seus valores;
●Explicitar em que consiste o PIB na ótica do Rendimento, distinguindo
cada uma das suas componentes (remuneração dos empregados,
impostos sobre a produção e a importação líquidos de subsídios,
excedente de exploração bruto/rendimento misto) e calcular o seu
valor;
●Explicitar o conceito de Rendimento Nacional Bruto, partindo do PIB
a preços de mercado;
●Constatar a igualdade básica da Contabilidade Nacional: Produto =
Despesa = Rendimento;
●Analisar limitações (economia não observada: autoconsumo, setor
informal e economia subterrânea; externalidades: positivas e
negativas) e insuficiências (nomeadamente, não traduzir o bem-estar
da sociedade e as desigualdades na distribuição dos rendimentos) da
Contabilidade Nacional;
●Analisar dados relativos às Contas Nacionais Portuguesas
●Justificar a necessidade de uma diversidade de relações
internacionais;
●Referir as componentes da Balança de Pagamentos (balanças
corrente, de capital e financeira);
●Caracterizar as componentes da Balança corrente: bens, serviços,
rendimento primário e rendimento secundário;

74 aulas

2.º período

Mundo – A
Pagamentos

Balança

de

10.3 As políticas comerciais e a
organização
do
comércio
mundial
10.4 As relações económicas de
Portugal com a União Europeia e
com o Resto do Mundo

A intervenção do Estado na
Economia
11.1 Funções e organização do
Estado

11.2 A intervenção do Estado na
atividade económica

A intervenção do Estado na
Economia
11.3 As políticas económicas e
sociais do Estado português

A economia portuguesa no
contexto da União Europeia
12.1 Noção e formas
integração económica

de

●Justificar a necessidade da realização de operações de câmbio e da
utilização de taxas de câmbio, recorrendo à taxa de câmbio do euro
para a sua conversão em diferentes moedas;
●Relacionar a evolução da taxa de câmbio com o valor da moeda,
explicitando as consequências dessas alterações no saldo do comércio
internacional de bens (desvalorização / valorização da moeda);
●Calcular e interpretar o saldo da Balança corrente e das respetivas
componentes;
●Calcular e interpretar indicadores do comércio internacional de bens
(estrutura setorial e geográfica das importações e das exportações,
grau de abertura ao exterior e taxa de cobertura);
●Calcular e interpretar o saldo da Balança de capital;
●Referir as componentes da Balança financeira;
● Calcular e interpretar o saldo da Balança financeira
● Caracterizar as políticas comerciais de livre-cambismo e de
protecionismo;
●Caracterizar os principais instrumentos utilizados para impedir o
comércio livre (contingentação, subsídios à exportação, dumping e
barreiras alfandegárias: tarifárias e não tarifárias);
●Explicitar objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC),
enquadrando-a no projeto de liberalização do comércio mundial.
●Analisar dados relativos ao comércio externo português

●Caracterizar a estrutura do setor público em Portugal (Setor Público
Administrativo e Setor Público Empresarial);
●Justificar a intervenção do Estado na atividade económica
●Explicitar as finalidades da intervenção do Estado na economia
(promover a eficiência, a estabilidade e a equidade);

O aluno deverá ser capaz de:
●Explicitar os instrumentos de intervenção do Estado na esfera
económica e social;
●Apresentar o conceito de Orçamento do Estado;
●Distinguir receitas públicas de despesas públicas (correntes e de
capital) e apresentar exemplos de receitas e de despesas públicas;
●Calcular e classificar os saldos orçamentais (corrente, de capital,
global e primário) e explicitar a evolução desses saldos, em Portugal,
em percentagem do PIB;
●Explicar a importância do Orçamento do Estado como instrumento de
intervenção económica e social;
●Dar exemplos de políticas económicas do Estado (políticas fiscal,
orçamental, monetária e de preços), identificando os seus objetivos e
instrumentos;
●Dar exemplos de políticas sociais do Estado (combate ao desemprego
e de redistribuição dos rendimentos), identificando algumas das suas
medidas.
●Explicitar a noção de integração económica
●Distinguir as diversas formas de integração económica (sistema de
preferências aduaneiras, zona de comércio livre, união aduaneira,
mercado comum/mercado único, união económica e união monetária),
apresentando as principais vantagens da integração;

41 aulas

3.º período

12.2 O processo de integração
na Europa

12.3 Desafios da União Europeia
na atualidade

12.4 Portugal no contexto da
União Europeia

●Enquadrar historicamente o surgimento da União Europeia,
identificando as principais etapas do seu processo de construção
(Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia de
Energia Atómica, Comunidade Económica Europeia, Ato Único
Europeu, Mercado Único Europeu, União Europeia, União Económica e
Monetária);
●Referir as instituições da UE e as suas principais funções;
● Distinguir as componentes do orçamento da UE (receitas e despesas);
● Relacionar os fundos europeus e as políticas comunitárias
● Relacionar as políticas comunitárias com a correção dos
desequilíbrios macroeconómicos, a melhoria da capacidade de
ajustamento e a necessidade de convergência real entre os países da
UE;
●Explicitar problemas/desafios que, na atualidade, se colocam à área
do euro, destacando o papel do Banco Central Europeu, no âmbito da
política monetária;
●Problematizar desafios que, na atualidade, se colocam à UE, entre
outros, o relançamento do projeto europeu, os problemas económicos,
a globalização e as alterações climáticas;
●Analisar dados relativos à realidade económica e social portuguesa;
●Comparar indicadores da economia portuguesa com os da UE;
●Explicitar problemas / desafios que se colocam à economia
portuguesa
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Ano letivo: 2021/2022
Departamento

DCHS

Manual
adotado

Grupo
disciplinar

430

Disciplina

Sociologia, Módulos 6 e 7, Maria João Pais, Maria
da luz Oliveira, Maria Manuela Góis, Belmiro Gil
Cabrito – Texto
Sociologia
3º
Ano
Níveis do QECR

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos,
capacidades e atitudes

- Os direitos humanos
- A intervenção do Estado
nas esferas económica e
social
- Dimensões da política
social
na
sociedade
portuguesa
contemporânea
- Outras instituições com
projetos de intervenção
social

- Explicitar o conceito de direitos
constitucionais.
- Constatar a evolução dos direitos
humanos.
- Referir objetivos e formas de
intervenção do Estado na esfera
económica e social.
- Referir outras instituições com
projetos de intervenção social.

Trabalho de pesquisa

Aplicar
conhecimentos
e
competências, anteriormente adquiridos e desenvolvidos, na análise da
realidade social.
- Problematizar aspetos relevantes da
sociedade portuguesa na atualidade.

Ensino

Profissional

Docente

Helena Jorge

Número
de aulas

30

Módulo 6

30

Módulo 7
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Departamento

DCHS

Manual
adotado

Grupo
disciplinar

430

Disciplina

Sociologia 12º Ano, Maria João Pais, Maria da luz
Oliveira, Maria Manuela Góis, Belmiro Gil Cabrito –
Texto
Sociologia
12º
Ano

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)

Aprendizagens essenciais:
Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Ensino

Secundário

Docente

Célia
Jorge

Número
de aulas

Sociologia e conhecimento - Contextualizar historicamente o 52
sobre a realidade social
aparecimento e desenvolvimento da
Sociologia como Ciência, a nível
Metodologia
da internacional e nacional.
investigação sociológica
- Caracterizar as etapas mais
importantes da pesquisa sociológica e
Socialização e cultura
as formas de apresentação dos
resultados da investigação.
Interação social e papéis - Reconhecer o ser humano como
sociais
produto e como agente produtor de
cultura.
-Definir
e
problematizar
representações sociais, estereótipos e
processos de estigmatização.

1.º
período

Instituições
sociais
processos sociais

2.º
período

Globalização
Família e escola

Desigualdades
identidades sociais

e - Explicitar em que consiste a
globalização da economia e a 50
globalização cultural
- Compreender as transformações das
famílias
nas
sociedades
contemporâneas e as funções das
escola
Contextualizar o papel da ação coletiva 32
e
dos
movimentos
sociais
e relacionando-o com a problemática da
justiça social.
- Relacionar globalização e fenómenos
migratórios, destacando o problema
da inclusão e da exclusão de
populações vulneráveis.

3.º
período

Martins/Helena
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Departamento

Grupo
disciplinar

Ciências Manual
Sociais e adotado
Humanas

430

Disciplina

Economia A -Ensino Profissional
(módulos 1 a 4), Texto Editora
Economia

Ano

1.º TL

Ensino

Secundário

Docentes

Ana Paula Correia

Aprendizagens essenciais: Conhecimentos,
capacidades e atitudes

Domínios de referência
(Áreas temáticas/
situacionais/Unidades/…)
A Economia e o Problema
Económico

Número
de aulas

O aluno deve ser capaz de:
-Justificar que a Economia é uma ciência social.
-Explicitar o objeto de estudo da Economia.

A Economia no contexto das
ciências sociais
O objeto de estudo da Economia

-Justificar a necessidade de efetuar escolhas relacionando com a
existência de necessidades ilimitadas e de recursos escassos.
-Explicitar o conceito de escassez.

✓

✓

O problema económico
e a necessidade de
efetuar escolhas
O
custo
de
oportunidade

Necessidades e bens: noção e
classificação

Agentes
Económicos
Atividade Económica
Os agentes económicos
A produção de bens e serviços
Comércio e distribuição
Consumo

-Explicar o conceito de custo de oportunidade a partir da necessidade
de efetuar escolhas.

30

Módulo 1

-Explicitar o conceito de necessidade e as suas características.
-Caracterizar os diferentes tipos de necessidades.
-Distinguir bens livres de bens económicos.
-Caracterizar os diferentes tipos de bens económicos.

e O aluno deve ser capaz de:
-Identificar os agentes económicos (Famílias, Empresas, Estado e Resto
do Mundo) e explicar as suas funções.
-Explicar as principais atividades económicas e a sua
complementaridade (produção, distribuição dos rendimentos e
utilização dos rendimentos).
-Explicitar em que consiste a produção e o processo produtivo,
relacionando-a com os setores de atividade económica (primário,
secundário e terciário).
-Relacionar os conceitos de valor acrescentado e de PIB.
-Caraterizar os fatores produtivos (recursos naturais, trabalho e capital)
e explicar a importância da sua combinação para a atividade de
produção
-Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto prazo dos a
longo prazo.
-Explicitar formas de avaliação da combinação dos fatores produtivos a
curto prazo (cálculo da produtividade do trabalho).
-Explicitar formas de avaliação da combinação dos fatores produtivos a
longo prazo: definir economias e deseconomias de escala; calcular os
custos de produção.

Módulo 2
30

-Distinguir distribuição pessoal de distribuição funcional dos
rendimentos.
-Caraterizar os rendimentos primários.
-Distinguir salário nominal de salário real.
-Explicitar, recorrendo a diferentes indicadoras desigualdades da
distribuição pessoal dos rendimentos, referindo causas explicativas
dessas desigualdades.
-Referir as formas de utilização dos rendimentos (consumo e
poupança), distinguindo os diferentes tipos de consumo.
-Explicitar em que consiste a relatividade dos padrões de consumo.
-Explicar de que forma o rendimento influencia a estrutura do
consumo, verificando a evolução dos coeficientes orçamentais e
relacionando com a Lei de Engel.
-Explicitar de que modo outros fatores influenciam as escolhas dos
consumidores.
-Justificar o aparecimento do consumerismo e do movimento dos
consumidores.
Enumerar direitos e deveres dos consumidores.
O aluno deve ser capaz de:

Mercado de bens e serviços
e de fatores produtivos
Relacionar a evolução do conceito de mercado com o desenvolvimento
das novas tecnologias.
Explicitar os conceitos de procura e de oferta como componentes do
mercado.
Enunciar a Lei da Procura, relacionando procura e preço,
representando-a graficamente.
Relacionar os deslocamentos da curva da procura com as alterações das
suas determinantes.
Enunciar a Lei da Oferta, relacionando oferta e preço, representando-a
graficamente.
Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das
suas determinantes (custo dos fatores de produção, tecnologia e preço
dos outros bens).
Explicar o significado das situações de equilíbrio e de desequilíbrio no
mercado e fazer a sua representação gráfica.
Caracterizar as diferentes estruturas do mercado (concorrência
perfeita e concorrência imperfeita: monopólio, oligopólio e
concorrência monopolística).
-Caracterizar as componentes do mercado de trabalho (procura de
trabalho e oferta de trabalho), relacionando-as com o salário (curvas da
procura e oferta de trabalho).
-Explicar os impactos da tecnologia e do preço do produto sobre a
procura de trabalho.
-Explicar de que forma a mudança de preferências dos trabalhadores,
as alternativas noutros setores e as migrações se refletem na oferta de
trabalho.
-Explicar de que modo o Estado e os sindicatos podem influenciar o
mercado de trabalho.

30

Módulo 3

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: CEF Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

N.º DE AULAS

Disciplina: Apoio Familiar e à Comunidade (AFC)

Docente: Filipe Miguel Albino Amador

Ciclo de Formação: 2021-2023

Ano: 1.º

Componente: Técnica

Manual adotado:-------

Módulo 1-

Módulo 2-

Instituições de Apoio
Familiar e à
comunidade

Tipologia de utentes
e/ou clientes na
prestação de cuidados
pessoais e à
comunidade

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

Instrumentos de avaliação

6

6

Desenvolvimento
Programático

51

52

Atividades PAA

1

1

Autoavaliação final do
módulo

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

60

60

1
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Apoio Familiar e à Comunidade (AFC)

- 1.ºAno

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: Técnico/a de Desporto

Disciplina: Animação e Lazer
Manual adotado:-------

Ciclo de Formação 2020-2023

Docente: Filipe Miguel Albino Amador
Componente: Técnica

Ano: 2.º

Módulo 2-

Perfil e potencial do
empreendedor –
diagnóstico/desenvolvimento

Comunicação assertiva e
técnicas de procura de
emprego

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

Instrumentos de avaliação

6

6

Desenvolvimento
Programático

21

22

Atividades PAA

1

1

Autoavaliação final do
módulo

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

30

30

N.º DE AULAS

Módulo 1-

1
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Animação e Lazer (AL) - 2.º Ano

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: Animador/a Sociocultural

Disciplina: Empreendedorismo
Manual adotado:-------

Docente: Filipe Miguel Albino Amador

Ciclo de Formação 2019-2022

Componente: Técnica

Ano: 3.º

Módulo 3-

Desenvolvimento pessoal e
técnicas de procura de
emprego

Plano de negócio criação de pequenos e
médios negócios

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

Instrumentos de avaliação

6

10

Desenvolvimento
Programático

22

48

Atividades PAA

0

1

Autoavaliação final do
módulo

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

30

60

N.º DE AULAS

Módulo 2

1
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Empreendedorismo - 3.º Ano

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Técnico/a de Logística

Disciplina: Logística e Armazéns

N.º DE AULAS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Docente: Filipe Miguel Albino Amador

Ciclo de Formação 2021-2024

Ano: 1.º

Componente: Técnica

Manual adotado:-------

Módulo 1-

Módulo 2-

Módulo 3-

Módulo 4-

Módulo 24-

Cadeia de
abastecimento Introdução

Logística Introdução

Layout do armazém

Equipamentos de
armazém

Logística
internacional

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

__

__

__

Instrumentos de avaliação

6

6

8

6

6

Desenvolvimento
Programático

22

23

50

22

22

Atividades PAA

0

0

1

1

1

Autoavaliação final do
módulo

1

1

1

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

30

30

60

30

30

1
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina. Logística e Armazéns (LA)

1.º Ano
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Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Animador Sociocultural

Disciplina: Animação Sociocultural
Manual adotado:-------

N.º DE AULAS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade
Ciclo de Formação 2019-2022

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins
Componente: Técnica

Ano: 3º

Módulo 11-

Módulo 12-

Projeto de animação socioculturalimplementação

Projeto de animação socioculturalavaliação

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

Instrumentos de avaliação

2

2

Desenvolvimento Programático

54

55

Atividades PAA

2

2

Autoavaliação final do módulo

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

60

60

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina. – Animação Sociocultural 3.ºAno

1
Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Animador Sociocultural

Disciplina: Comunidade e Intervenção Social
Manual adotado:-------

N.º DE AULAS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade
Ciclo de Formação 2019-2022

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins
Componente: Técnica

Ano: 3º

Módulo 10-

Módulo 11-

Módulo 12-

Trabalho de projeto
comunitário fundamentos

Trabalho de projeto
comunitário metodologia

Trabalho de projeto
comunitário avaliação

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

__

Instrumentos de avaliação

4

4

4

Desenvolvimento
Programático

48

49

49

Atividades PAA

6

6

6

Autoavaliação final do
módulo

1

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

60

60

60

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina. – Comunidade e Intervenção Social 3.ºAno

1
Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: Técnico/a auxiliar de farmácia

N.º DE AULAS

Disciplina: Gestão de Processos e Procedimentos
Manual adotado:-------

Ciclo de Formação 2021-2024

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins
Componente: Técnica

Ano: 1º

Módulo 1-

Módulo 2-

Módulo 3-

Módulo 4-

Módulo 5-

Módulo 6-

Procedimentos de
receção,
conferência e
armazenamento de
medicamentos e
produtos de saúde

Procedimentos de
controlo de
existências e prazos
de validade de
medicamentos e
produtos de saúde

Gestão do processo de
encomendas de
medicamentos e
produtos de saúde

Gestão do processo de
devoluções de
medicamentos e
produtos de saúde

Gestão de stocks da
farmácia

Procedimentos de
conferência de
receituário

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

__

__

__

__

Instrumentos de avaliação

2

2

2

2

2

2

Desenvolvimento
Programático

26

27

25

25

25

25

Atividades PAA

-

-

2

2

2

2

Autoavaliação final do
módulo

1

1

1

1

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

30

30

30

30

30

30
1

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina. - Gestão de Processos e Procedimentos 1.ºAno

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: Técnico/a Auxiliar de Farmácia

Disciplina: Marketing e Vendas
Manual adotado:-------

Docente: Ana Paula Correia

Ciclo de Formação 2021-2024

Componente: Técnica

Ano: 1º

Módulo 2-

Módulo 3-

Fundamentos
do Marketing

Estratégias de
Marketing

Relacionamento
Interpessoal

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

__

Instrumentos de avaliação

2

2

2

Desenvolvimento
Programático

26

25

25

Atividades PAA

-

2

2

Autoavaliação final do
módulo

1

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

30

30

30

N.º DE AULAS

Módulo 1-

1
Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Marketing e Vendas

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Técnico/a de Logística

Disciplina: Princípios de Gestão e Planeamento
Manual adotado:-------

N.º DE AULAS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Docente: Ana Paula Correia

Ciclo de Formação 2021-2024

Componente: Técnica

Ano: 1º

Módulo 1-

Módulo 2-

Módulo 3-

Módulo 4-

Prevenção da
quebra de
mercadorias

Sistemas
informáticos na
gestão de armazéns

Serviço ao Cliente

Gestão de Equipas

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

__

__

Instrumentos de avaliação

4

2

4

2

Desenvolvimento
Programático

54

25

53

25

Atividades PAA

-

2

2

2

Autoavaliação final do
módulo

1

1

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

60

30

60

30

1

Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Princípios de Gestão e Planeamento

Ano letivo 2021/2022

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Curso: CEF Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

N.º DE AULAS

Disciplina: Acompanhamento no Apoio à Comunidade (AAC)
Manual adotado:-------

Docente: Filipe Miguel Albino Amador

Ciclo de Formação: 2021-2023

Componente: Técnica

Ano: 1º

Módulo 1-

Módulo 2-

Comunicação
interpessoal –
comunicação
assertiva

Acompanhamento
personalizado no
apoio à comunidade

Avaliação diagnóstica/
Apresentação

1

__

Instrumentos de avaliação

10

10

Desenvolvimento
Programático

48

48

Atividades PAA

0

1

Autoavaliação final do
módulo

1

1

TOTAIS DO MÓDULO

60

60

1
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Disciplina: Acompanhamento no Apoio à Comunidade (AAC) - 1.º Ano

Ano letivo 2021/2022

