Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA – Turma H
Área Disciplinar – ÁREA de INTEGRAÇÃO - 11º ano
Ano letivo 2020-2021
Lecionar 84 tempos letivos (3 x semana)

PLANIFICAÇÃO
Conteúdos

Tempos (50 minutos)

Módulo III
1 – Homem- Natureza - uma relação sustentável?
1.1 A nossa casa comum.
1.2 O esgotamento dos recursos naturais.
1.3 Formas e fontes de poluição.
1.4 Impactos da crescente produção de desperdícios.
1.5 Consequências da poluição atmosférica.

(42 tempos letivos)
Tema 1 – 14 aulas
Tema 2 – 14 aulas
Tema 3 – 14 aulas

1.6 Economia e Ambiente.
1.7 O futuro sustentável.
1.8 Desenvolvimento sustentável.
2- A identidade regional
2.1 Principais caraterísticas físicas de Portugal.
2.2 O património arquitetónico.
2.3 As tradições como elemento identificador de uma região.
2.4 População e atividades económicas.
2.5 Mudança e modernidade.
3- A experiência religiosa como afirmação do espaço espiritual
do mundo
3.1 O fenómeno religioso – universalidade e diversidade.
3.2 As religiões na sociedade contemporânea.

1

17 de setembro de
2019 a 08 de
janeiro de 2020

Conteúdos

Tempos
Módulo IV

1- A construção da democracia
1.1 Génese a desenvolvimento da democracia.
1.2 Evolução da organização social e política das sociedades.

(42 tempos letivos)

1.3 Marcos e valores da conquista democrática.
1.4 O estado da democracia nas sociedades atuais.
2- A integração no espaço europeu
2.1 A realidade geográfica, económica e cultural da Europa.

09 de janeiro de
2020 a 05 de maio
de 2020

2.2 O enquadramento histórico do processo da integração
europeia.
2.3 As grandes realizações da União Europeia.
2.4 A diversidade que caraterizada a Europa como fator de
dinamismo.
3- Das economias-mundo à economia global
3.1 A mundialização económica.
3.2 A transnacionalização da economia a partir da déc. 70 do
sec. XX e o papel das empresas transnacionais.
3.3 A globalização da economia no mundo atual.
3.4 As diferenças de desenvolvimento no mundo atual – o
problema da pobreza na atualidade.

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.

Professora
Fernando Santana
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