Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA
Área Disciplinar – ÁREA de INTEGRAÇÃO - 10º ano
Ano letivo 2020-2021
Lecionar 96 tempos letivos (2 x semana)
ÁREA DE INTEGRAÇÃO – 10º ANO / TURMA G
Conteúdos

Tempos (50 minutos)

Módulo I
1 – Pessoa e Cultura
1.1 - Pessoa – conceito.
1.2 - A estrutura da Personalidade – herança biológica e
cultural.
1.3 - Os contextos culturais da vida social.
1.4 - O Homem: produto e agente produtor da Cultura.
1.5 - Socialização – noção, mecanismos e agentes.
2- A região e o espaço nacional

(48 tempos letivos)
Tema 1 – 16 aulas
Tema 2 – 16 aulas
Tema 3 – 16 aulas

17 de setembro de
2019 a 22 de
janeiro de 2020

2.1- A Terra que habitamos.
2.2- As divisões administrativas.
2.3- A distribuição das redes de transporte.
2.4- A rede transeuropeia de transportes.
2.5- As cidades no contexto nacional e europeu.
3- Cultura Global ou Globalização das culturas?
3.1- A Globalização- noção.
3.2- Mundialização, transnacionalização e globalização.
3.3- O papel das tecnologias de informação e comunicação no
fenómeno da globalização.
3.4- A dimensão cultural da Globalização.
3.5- O debate em torno da Globalização.
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Conteúdos

Tempos
Módulo II

1- Estrutura familiar e dinâmica social

(48 tempos letivos)

1.1- Relações de parentesco.
1.2- A família – noção, evolução e funções.
1.3- A família na sociedade contemporânea.

Tema 1 – 16 aulas
Tema 2 – 16 aulas
Tema 3 – 16 aulas

1.4- Relacionamentos intergeracionais.
2- O trabalho, a sua evolução e estatuto no ocidente
2.1- Noção de trabalho.
2.2- Evolução histórica do conceito de trabalho.
2.3- Formas de organização do trabalho.

22 de janeiro de
2020 a 09 de junho
de 2020

2.4- Trabalho, emprego e desemprego.
3- O papel das organizações internacionais
3.1- Organizações internacionais – noção e áreas de intervenção.
3.2- Organização das Nações Unidas (ONU).
3.3- Organizações internacionais e processos de Globalização.

A avaliação terá um caráter contínuo sendo utilizados, para além da observação direta,
os seguintes elementos de avaliação:
testes sumativos, trabalhos de grupo e individuais e fichas de trabalho e relatórios de
visitas de estudo, quando as mesmas se verificarem.

Professor
Fernando Santana
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