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Atividades de diagnóstico e de integração 

Crescimento e Desenvolvimento 

- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento;  

- Relacionar crescimento económico e desenvolvimento, reconhecendo que o crescimento económico é um meio para 

alcançar o desenvolvimento;  

- Interpretar indicadores de desenvolvimento, evidenciando as suas principais limitações;  

- Explicar as fontes de crescimento económico;  

- Explicar as características do crescimento económico moderno;  

- Relacionar o crescimento económico moderno com as alterações ocorridas na organização económica das sociedades 

desenvolvidas, nomeadamente com o aumento da dimensão das empresas, com o aumento da concorrência entre elas e com 

a modificação do papel do Estado;  

- Caraterizar os ciclos de crescimento económico e as suas fases;  

- Aplicar os indicadores de desenvolvimento para avaliar o nível de desenvolvimento de diferentes países;  

- Justificar situações de crescimento económico sem desenvolvimento. 
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A Globalização e a Regionalização Económica 

Globalização económica, financeira e cultural 

- Distinguir os conceitos de mundialização e de globalização;  

- Explicar em que consiste a mundialização das trocas, evidenciando o papel desempenhado pelas empresas 

multinacionais/transnacionais;  

- Distinguir os diferentes fluxos de capital, destacando o papel do Investimento Direto Estrangeiro e analisar a sua evolução a 

nível mundial;  

- Caracterizar os diferentes movimentos da população e analisar a sua evolução a nível mundial;  

- Explicar o papel das empresas transnacionais na globalização da economia;  

- Explicitar fatores que estão na base da globalização do sistema financeiro;  

- Referir fatores que estão na base da globalização cultural;  

- Relacionar aculturação com globalização económica;  

Impactos da globalização nos países em desenvolvimento 

- Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais, relacionando-a com a posição dos países desenvolvidos e com a 

dos países em desenvolvimento;  

- Relacionar a estrutura e o peso do comércio externo dos países em desenvolvimento com a sua inserção nas trocas 

internacionais;  

Regionalização económica 

- Distinguir diferentes formas de integração económica e dar exemplos de organizações de integração económica em 

diferentes áreas geográficas;  

- Relacionar a crescente formação de blocos económicos regionais com o fenómeno da globalização;  

- Problematizar a necessidade de regulamentação da economia mundial, evidenciando o papel das instituições internacionais 

na gestão política e económica mundial.  
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O Desenvolvimento e a Utilização dos Recursos 

Estruturas demográficas 

- Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecnológico, com o crescimento demográfico;  

- Relacionar o nível de desenvolvimento dos países com a sua estrutura demográfica;  

- Avaliar as consequências económicas decorrentes da questão demográfica, nomeadamente, dos fluxos migratórios e do 

envelhecimento populacional;  

Custos ecológicos 

- Explicar consequências ecológicas do crescimento económico moderno e da utilização indiscriminada dos recursos;  

- Problematizar os padrões culturais, nomeadamente os de consumo e os estilos de vida, como fontes de degradação 

ambiental;  

- Explicar o conceito e os benefícios da economia circular;  

- Explicar de que forma a degradação ambiental constitui um obstáculo ao desenvolvimento;  

- Explicar em que medida as externalidades, os bens públicos, os bens comuns e os direitos de propriedade impõem 

limitações ao funcionamento regular da economia;  

- Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos no quadro do funcionamento regular das economias, 

problematizando formas de intervenção do Estado e/ou de organizações supranacionais na resolução de problemas 

ambientais;  

Desenvolvimento e Direitos humanos – Desenvolvimento Humano Sustentável e Desenvolvimento como Liberdade. 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO - 12º ANO - ECONOMIA C 

CRITÉRIOS  PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PONDERAÇÕES 
Autonomia 

- Registo de observações  10% 
Desenvolvimento pessoal e interpessoal 

Comunicação 
Resolução de problemas 

- Trabalho de análise/pesquisa 
- Interpretação de dados estatísticos 
- Intervenções em contexto de sala de aula 
- Fichas de trabalho 

10% 

Conhecimento 
- Testes escritos 
- Apresentação oral individual 

 
80% 

 
Resolução de problemas 

                 
Operacionalização / Formas de Avaliação 

1. 1. Testes escritos (2 testes no 1º período/ 2 testes no 2º período / 1 teste no 3º período 

2. 2. Uma apresentação oral individual com o mesmo peso de um teste escrito a contabilizar  no 3º período 
Coeficiente de ponderação: 80% 

3. Trabalho individual e colaborativo (pares/grupo), realizado e/ou apresentado na aula: 
Intervenções em contexto de sala de aula; trabalho individual, de pares ou em grupo; comentários escritos (pequenos vídeos, notícias económicas, 
documentos estatísticos), pesquisas; fichas de trabalho; colocação de questões acerca da realidade económica portuguesa/internacional.  

Coeficiente de ponderação: 10% 

4. Autonomia, desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal 
Autónomo e responsável; reflexivo; interação com os colegas; promotor de um ambiente positivo na sala de aula. 

Coeficiente de ponderação: 10% 

Nota: 
A avaliação do trabalho individual/colaborativo realizado e/ou apresentado na aula será concretizada mediante grelhas de observação e outros instrumentos de registo. Os trabalhos de casa não são objeto de classificação 
quantitativa, mas somente de avaliação formativa.          

A professora: Maria José Ascensão  Porto, GR 430 - ECONOMIA C, ESAS, 2021/2022 


