
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: O.G.E.  Ano: 3º (12º)  Curso: Profissional Técnico de 
Comércio 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulos Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais 
Tempos 
letivos 

 
1.º 

 
 
 
Mód. 12 - Análise Económica e 

Financeira 

 

1. Análise financeira com recurso a balanços 

1.1. Balanço de gestão – conceito e representação gráfica 

1.2. Balanço, preparação para análise 

1.3. Balanço social 

2. Métodos e técnicas de análise 

2.1. Comparação de balanços sucessivos 

2.2. Método dos indicadores ou rácios 

3. Análise financeira com demonstração de resultados 

3.1. Saldos intermédios de gestão 

3.2. Cash-flow e auto-financiamento 

3.3. Margem bruta 

3.4. Custos operacionais variáveis 

3.5. Custos fixos 

4. Análise económica 

4.1. Análise da rendibilidade da empresa 

4.2. Árvore da rendibilidade do capital próprio 

5. Elaboração de orçamentos 

5.1. Sequência orçamental 

5.2. Análise de desvios.      
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1º/2.º 

 
 
Mód. 11- Classificação e Aplicações 

Informáticas de Documentos 

Contabilísticos  

    
1. Aplicação informática 

   1.1. Apresentação do software 

   1.2. Aplicação de contabilidade 

2. Simulação da contabilidade de uma empresa 

   2.1. Criação de uma empresa na base de dados da aplicação informática 

   2.2. Classificação dos documentos contabilísticos a introduzir na aplicação 

   2.3. Introdução dos factos contabilísticos simulados 

   2.4. Impressão das demonstrações financeiras básicas constantes do SNC 

   2.5. Análise da documentação obtida 

 

 
30 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 59% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Descritores Instrumentos de Avaliação 

Mód. 12 - Análise Económica e Financeira 
• Prepara e analisa Balanços.  

• Interpreta as várias Demonstrações (DOAF, DR e DFC). 

• Identifica as formas de financiamento de uma empresa. 

• Identifica: rendibilidade; tipos de rendibilidade e fatores que influenciam a rendibilidade de uma empresa. 

• Define e relaciona cash-flow com autofinanciamento. 

• Avalia o desempenho dos rácios/ indicadores de rendibilidade da empresa. 

• Define situação de equilíbrio de uma estrutura financeira. 

• Explica e calcula fundo de maneio. 

• Compara solvabilidade e liquidez. 

• Define e calcula rácios e indicadores. 

• Indica as vantagens e as limitações dos rácios/indicadores. 

• Reconhece a importância dos relatórios de gestão e do painel de gestão para uma empresa. 

• Elabora e reconhece a importância de um balanço social. 

 

 

Fichas de trabalho. 

Outros trabalhos escritos/orais. 

Participação na aula. 

Teste e/ou trabalho. 

 

 



• Calcula e interpreta os rácios/ indicadores de um balanço social. 

• Elabora orçamentos e analisa os desvios. 

 
Mód. 11- Classificação e Aplicações Informáticas de Documentos Contabilísticos 

 
• Manipula ferramentas informáticas de apoio a diversas áreas da contabilidade. 
• Cria empresas na base de dados e introduz documentos contabilísticos classificados na aplicação 
   Informática.  
• Elabora modelos de demonstrações financeiras. 
• Compara a situação económica e financeira de uma empresa com outras do mesmo setor. 

 

 

 

Fichas de trabalho. 

Outros trabalhos escritos/orais. 

Participação na aula. 

Teste e/ou trabalho. 

 

Competências 
 
 
. Interioriza estratégias para ser um profissional apto a organizar e planear a venda de produtos e/ou serviços. 

 
. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita diferentes 
  pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
 
. Revela espírito de trabalho em equipa e de entreajuda. 
 
. Gere o seu trabalho em função do tempo disponível e dos objetivos propostos. 

 
 

 

 

 

Registos de observação direta dos 

alunos relativa às suas par-

ticipações, oralidade e atitudes. 

 

Notas: 

 

- Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados.- Um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos 

domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 

  e atitudes que estão a ser avaliados. 
 

 

Diretor
Imagem colocada


