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CURSO PROFISSIONAL
ANO
DISCIPLINA
TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO

MÓDULOS

M3
Tema 2.1- Estrutura familiar
e dinâmica social

11º L

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

CONTEÚDOS

●Modelos de organização familiar no tempo
● A família como grupo social específico e
diferenciado

Nº DE AULAS
PREVISTAS

14 aulas
= 12 horas

●A família como agente de socialização e
reprodução social
● A realidade da família em Portugal entre 1960 e
2000
● A família e as transformações socioeconómicas
● Avaliação

● As novas tecnologias no mundo do trabalho
Tema
6.2 – O desenvolvimento de
novas atitudes no trabalho
e
no emprego :
o empreendedorismo

● AS profissões dos nossos dias
● A formação ao longo da vida
● A procura de emprego: que fazer?

14 aulas
= 12 horas

● Modelos de relações de trabalho
●Os elementos fundamentais do
empreendedorismo

● As organizações internacionais
Tema 7.3 – O papel das
● O papel das Organizações Internacionais numa
organizações Internacionais
escala global
● As Nações Unidas, sua história,estrutura e papel

14 aulas
= 12 horas

no mundo
● O papel das Organizações Internacionais na
resolução de problemas globais
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M4

14 aulas

● Relação entre Homem/Natureza
● Recursos naturais e humanos

Tema3.3-Homem-Natureza:
uma relação sustentável?

● Causas que podem conduzir ao esgotamento dos

=12 horas

recursos naturais e degradação ambiental
● Consequências do desenvolvimento atual
● Proteção ambiental- medidas locais e globais
●O desenvolvimento sustentável

Tema 4.3- Desequilíbrios
Regionais

● Crescimento/Desenvolvimento
● Indicadores de desenvolvimento
● Contrastes nos níveis de desenvolvimento em
Portugal

14 aulas
=12 horas

● Obstáculos ao desenvolvimento
●Soluções

para

atenuar

os

contrastes

de

desenvolvimento
●O desenvolvimento sustentável

● O conceito de globalização
Tema 7.1 – Cultura global
● Indicadores de desenvolvimento
ou globalização de culturas?
● A internacionalização da produção e as

14 aulas
=12 horas

economias-mundo
● As modificações tecnológicas na atualidade e o
seu contributo para o fenómeno da globalização
● A globalização no quotidiano.

Observações: ao longo do ano poder-se-á proceder a ajustamentos de conteúdos/nº de aulas, em função
do percurso pedagógico dos alunos e do decorrer do ano letivo.
Docente: Maria do Céu Gomes
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