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Título do livro sobre boas práticas no Ensino Super ior  

 

PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: APLICAÇÃO A UMA UNIDADE 

CURRICULAR DE LICENCIATURA 

Vieira, Elisabete F. S. e Azevedo, Graça M. C. 

 
Resumo 

Vários são os factores que têm contribuído para as crescentes exigências que se fazem 

sentir ao nível do ensino superior em Portugal, nomeadamente o processo de Bolonha. Um 

processo de aprendizagem centrado no aluno, onde o professor deve passar a ajudar os alunos a 

adquirirem competências, leva à procura da excelência através de diferentes e mais eficazes 

práticas de ensino e aprendizagem. Adicionalmente, não podemos ignorar a crescente exigência e 

complexidade do mercado de trabalho, que obriga a um ensino capaz de desenvolver as 

competências capazes de responder a este mundo que esperamos, os acolham mais tarde. 

Neste contexto, tentamos adaptar as práticas docentes associadas a uma unidade 

curricular de três licenciaturas leccionadas no ISCA-UA, com o intuito de conseguir ensinar para 

desenvolver competências. 

Os resultados obtidos foram, de um modo geral, bastante satisfatórios, nomeadamente no 

que diz respeito ao desenvolvimento de competências, tanto específicas como transversais, à 

motivação dos alunos e aos próprios resultados de aprendizagem. Contudo, não podemos deixar 

de referir algumas limitações, como sejam algumas deficiências a nível de conhecimentos 

instrumentais, necessários à compreensão de alguns dos conteúdos programáticos e alguma 

dificuldade na mobilização dos conhecimentos adquiridos para a resolução de casos práticos, a 

partir de situações reais, bem como nas competências transversais, nomeadamente na 

capacidade de fundamentação e argumentação das suas opiniões.  

 

Palavras-chave:  Processo Bolonha; Ensino; Aprendizagem; Competência s  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As práticas de ensino e aprendizagem que vão ao encontro das exigências do processo de 

Bolonha e do próprio mercado de trabalho levam à necessidade de encarar a palavra ensinar 

numa perspectiva diferente do que tem sido visto até há pouco tempo atrás. 

Neste contexto, ensinar deixa de ser um processo passivo, em que o docente transfere 

informação para o aluno, e este, ao ouvir, tenta processar da melhor forma a informação recebida, 

para passar a ser encarado, e de acordo com a opinião de Roldão (2003, 2004), como fazer com 

que alguém aprenda. 
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O processo de Bolonha veio agitar o Ensino Superior (ES) e obrigar a uma reflexão sobre o 

modo como docentes e alunos se devem posicionar no processo de Ensino aprendizagem, 

definindo novos papéis para ambos os intervenientes neste tipo de Ensino. De acordo com Alarcão 

(2004), um dos desafios que se colocam ao ES passa pela adequação das competências que a 

sociedade exige aos seus diplomados. 

Neste contexto, tentamos adaptar o processo de ensino e aprendizagem nas Unidades 

Curriculares (UC) em que estamos envolvidas, sempre com o grande objectivo de envolver toda a 

equipa docente, no sentido da mobilização e motivação para a mudança. 

Como refere Tavares (2003: 15), “a grande inovação na formação do futuro do ensino 

superior dependerá em grande medida, do envolvimento, motivação e mobilização que for possível 

fazer junto dos docentes…. É com eles que as instituições terão de fazer as transformações 

necessárias ao nível dos alunos, do currículo…” 

Neste estudo, abordamos a adaptação da UC de Análise Financeira, que integra o plano 

de estudos das licenciaturas de Contabilidade, Finanças e Marketing, leccionadas no Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), sendo 

obrigatória em todas as licenciaturas mencionadas. Esta análise incide sobre a adaptação da 

metodologia do processo de ensino aprendizagem ao Sistema de Bolonha, tendo início no ano 

lectivo de 2007/2008. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR 

 A metodologia de ensino aprendizagem passou pela definição, entre outros aspectos, dos 

objectivos, competências, metodologia de ensino e medição da aquisição de competências, que 

passamos a apresentar. 

   

Resultados de Aprendizagem da Unidade Curricular  

Os objectivos a atingir foram definidos de forma a clarificar o que se pretende que os 

alunos saibam no final da frequência desta UC. Assim, os alunos deverão ficar habilitados a: 

� Interpretar correctamente as demonstrações financeiras; 

� Distinguir os diferentes tipos de indicadores económico-financeiros, de acordo com 

o tipo de análise a efectuar, e calculá-los correctamente; 

� Interpretar os resultados dos indicadores de forma individual, bem como elaborar 

uma análise integrada dos rácios; 

� Elaborar um relatório sobre a situação económico-financeira das organizações. 

 

Competências  

As competências fazem parte do processo de ensino aprendizagem, dado que são 

aprendidas pelos alunos. De acordo com Rychen & Salganik (2000:8), “Competencies are 

structured around demands and tasks. Fulfilling complex demands and tasks requires not only 

knowledge and skills but also involves strategies and routines needed to apply the knowledge and 
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skills, as well as appropriate emotions and attitudes, sand effective management of these 

components”. 

Na ficha da UC, foram definidos dois níveis de competências: as competências 

específicas e as competências transversais, que apresentamos de seguida: 

 

Competências específicas: 

Ao nível do conhecimento e compreensão, o aluno deve: 

� Manifestar-se sensível para a necessidade e importância da Análise Financeira 

nas organizações; 

� Ser capaz de relacionar as várias realidades de natureza económico-financeira 

das organizações. 

Ao nível da aplicação de conhecimento, compreensão e formulação de juízos, o aluno 

deve adquirir as seguintes competências: 

� Ser capaz de mobilizar os conhecimentos adquiridos na resolução de casos 

práticos, a partir de situações reais, manifestando capacidade de: 

- Pesquisa e selecção da informação pertinente; 

- Identificação de problemas; 

- Definição de estratégias para a resolução de problemas; 

- Passar do pensamento abstracto ao pensamento concreto. 

� Ser capaz de elaborar um relatório de análise financeira de uma organização. 

 
Competências Transversais 

Ao nível das relações interpessoais e comunicação, o aluno deve: 

� Usar a língua portuguesa (na vertente oral e escrita) com correcção e de forma 

adequada às situações de comunicação criadas; 

� Emitir a sua opinião de forma fundamentada; 

� Ter capacidade crítica, de forma fundamentada;  

� Deixar os outros intervir, ouvindo-os e respeitando as diferentes opiniões; 

� Cooperar com os colegas do grupo em tarefas comuns; 

� Coordenar pontos de vista e conflitos interpessoais de forma harmoniosa; 

� Levantar questões e propor soluções concretas. 
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Metodologias de Leccionação 

 

As aulas têm por base o processo de ensino-aprendizagem adaptado ao processo de 

Bolonha, com uma natureza teórico-prática. A exposição da matéria teórica centra-se nos 

conceitos principais, transmitidos de forma sumária, incentivando os alunos à pesquisa. Contudo, 

ao longo do semestre, os alunos desenvolverão um trabalho de grupo, que engloba a 

apresentação e discussão entre grupos na sala de aula, o que permite o desenvolvimento das 

competências inerentes à unidade curricular, tanto específicas, como transversais. Potencia ainda 

a mobilização dos conhecimentos adquiridos para a resolução de casos práticos, a partir de 

situações reais, já que os alunos elaboram, ao longo do semestre, um relatório da situação 

económico-financeira de uma empresa verídica, a actuar no mercado empresarial, baseando-se 

nos relatórios e contas das respectivas empresas. É dado um retorno da avaliação qualitativa do 

trabalho de grupo, à medida que este vai sendo desenvolvido, e serão acompanhados pelos 

docentes no respectivo horário de atendimento. Deste modo, a metodologia adoptada permite a 

monitorização e regulamentação do trabalho do aluno. 

O desenvolvimento deste processo ensino-aprendizagem está esquematizado no Anexo 1 

em forma de Matriz de Alinhamento, para os dois primeiros pontos do programa. 

 

Metodologia de Avaliação 

 

A metodologia de avaliação baseia-se no regulamento de estudos de licenciaturas e 

mestrados da UA. O aluno pode optar por um dos seguintes regimes de avaliação, oferecidos pela 

equipa docente da UC de Análise Financeira: a) avaliação mista; b) avaliação final.  

A UC apresenta o regime de avaliação final, dado o elevado número de estudantes com o 

estatuto de trabalhadores, que caracteriza a realidade do ISCA-UA (inclusive, existe o regime 

nocturno). 

 

a) Avaliação mista 

Consiste na realização de uma prova escrita (PE), com nota mínima de 7 valores, a 

realizar no dia da prova escrita da avaliação final, e de um trabalho de grupo (TG), resultando a 

nota final (NF) da seguinte ponderação: 

NF = 75% TG + 25% PE 

 

b) Avaliação final 

Consiste na realização de uma prova escrita, na época de exames. 

 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO MISTA 

 

Dado que, em termos globais, esta UC visa dotar os alunos de competências que lhes 
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possibilite analisar a situação económico-financeira das organizações, estes têm que proceder à 

análise da situação económico-financeira de uma empresa verídica, desenvolvendo um relatório 

aplicando os conteúdos programáticos leccionados ao longo do semestre. Adicionalmente, ao 

apresentarem em sala o trabalho desenvolvido, bem como, discutindo a apresentação dos 

restantes grupos, os docentes podem igualmente avaliar as competências transversais.  

Sendo este trabalho o motor do processo ensino-aprendizagem aplicado a esta UC, 

apresentamos de seguida as regras de funcionamento de todo o processo: 

 

Normas do Trabalho de Grupo 

 

O trabalho de grupo a desenvolver ao longo do semestre tem por objectivo a aplicação da 

matéria leccionada na unidade curricular, tendo por base o estudo da bibliografia recomendada, os 

conhecimentos adquiridos nas aulas, bem como a discussão em sala dos vários conteúdos 

programáticos. É de extrema importância a capacidade crítica e de argumentação das 

apresentações das diferentes fases do trabalho. 

Todas as fases elaboradas são objecto de avaliação, com apresentação oral em sala, bem 

como com discussão dos trabalhos de outros grupos. 

1. Grupos 

� Os grupos serão constituídos por quatro elementos, sendo obrigatoriamente 

constituídos no prazo de uma semana a contar da data da primeira aula 

leccionada; 

� As sucessivas fases do trabalho só poderão ser assinadas por quem colaborou 

na sua elaboração; 

� O papel de coordenação do grupo deve rodar, de modo a que todos os elementos 

do grupo o desempenhem; 

� O grupo tem o direito de “expulsar” um elemento que, de forma sucessiva, não 

partilhe as tarefas com os colegas, tendo este a obrigação de se integrar noutro 

grupo, ou, caso não o faça, terá classificação 0 nas respectivas fases do trabalho. 

 

2. Classificação 

� A nota do trabalho será fixada na escala de zero a vinte valores, com uma 

ponderação de 75% na nota final da unidade curricular; 

� O trabalho será elaborado e entregue em fases sucessivas, com apresentação e 

discussão em sala de aula, bem como análise crítica de outros trabalhos;  

� Os grupos terão retorno da avaliação qualitativa ao longo das sucessivas fases 

desenvolvidas do trabalho; 
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� A cada uma das fases corresponde uma percentagem da nota global do trabalho. 

Contudo, embora exista uma nota base para cada um dos grupos, esta pode ser 

ajustada para cada um dos elementos, de acordo com a sua prestação individual; 

� A não entrega atempada de cada uma das fases do trabalho, implica uma 

penalização de 10% sobre a respectiva ponderação, e a não entrega de uma das 

fases, bem como a não comparência numa apresentação ou discussão, 

corresponderá à atribuição de zero valores nessa componente;  

� A não entrega do trabalho corresponde à atribuição de uma classificação de zero 

valores nesta componente de avaliação, caso o aluno tenha optado pela 

avaliação mista; 

� As ponderações de cada uma das fases do trabalho englobam os seguintes 

componentes: 

- Trabalho elaborado 

- Apresentação em sala de aula 

- Discussão crítica de outros trabalhos apresentados 

� As fases do trabalho, e as respectivas ponderações são as seguintes: 

 

Fases Descrição Ponderação 

1 Preparação das principais demonstrações 
financeiras para análise 

30% 

2 

Aplicação dos principais instrumentos 
genéricos de análise 

25% 

Análise do equilíbrio financeiro de curto prazo 
e liquidez 

3 
Análise do equilíbrio financeiro de médio e 
longo prazo 30% 

Análise da rendibilidade 

4 Análise do risco 15% 

 

3. Prazo de Entrega 

� As diferentes fases do trabalho são entregues na aula de apresentação em sala, 

à medida que a matéria vai sendo leccionada (para uma previsão das datas, 

consultar o cronograma); 

� Os professores dão o retorno da avaliação qualitativa até ao final da semana 

seguinte à respectiva entrega. 
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4. RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-A PRENDIZAGEM 

 

Com a implementação do processo anteriormente referido, a aquisição de competências 

mostrou-se mais eficaz, como se pode constatar pela análise dos resultados alcançados, 

apresentados de seguida: 

 

 

 

 

 

Quadro 
resumo  ano 

2007/8 

Sub-Total Global 
Total 

Global 

  

Quadro 
resumo  ano 

2008/9 

Sub-Total Global 
Total 

Global Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua 

Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
N.º alunos 
inscritos 36   225   261   

N.º alunos 
inscritos 69   213   282   

Aprovados 4 11% 179 80% 183 70% Aprovados 1 1% 123 58% 124 44% 

Reprovados 3 8% 0 0% 3 1% Reprovados 8 12% 58 27% 66 23% 

Faltas 26 72% 33 15% 59 23% Faltas 56 82% 29 14% 85 30% 

Desistências 3 8% 13 6% 16 6% Desistências 3 4% 3 1% 7 2% 

Total 36 100% 225 100% 261 100% Total 68 100% 213 100% 282 100% 

 

 

Época Normal - ano lectivo 2007/8 
  

  Contabilidade Finanças Marketing 

  
Avaliação 

Final 
Avaliação 
Contínua Sub-Total 

Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua Sub-Total 

Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua Sub-Total 

  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
N.º alunos 
inscritos 35   174   209   - - 26   26   1   25   26   

Aprovados 3 9% 142 82% 145 69% - - 24 92% 24 92% 1 100% 13 52% 14 56% 

Reprovados 3 9% 0 0% 3 1% - - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Faltas 26 74% 23 13% 49 23% - - 2 8% 2 8% 0 0% 8 32% 8 32% 

Desistências 3 9% 9 5% 12 6% - - 0 0% 0 0% 0 0% 4 16% 4 16% 

Total 35 100% 174 100% 209 100% - - 26 100% 26 100% 1 100% 25 100% 26 104% 

Época Normal - ano lectivo 2008/9 
  

  Contabilidade Finanças Marketing 

  
Avaliação 

Final 
Avaliação 
Contínua Sub-Total 

Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua Sub-Total 

Avaliação 
Final 

Avaliação 
Contínua Sub-Total 

  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
N.º alunos 
inscritos 42   129   171   12 - 32   44   15   52   67   

Aprovados 1 2% 85 66% 86 50% 0 0 21 66% 21 48% 0 0% 17 33% 17 25% 

Reprovados 8 19% 36 28% 44 26% 0 0 6 19% 6 14% 0 0% 16 31% 16 24% 

Faltas 31 74% 5 4% 36 21% 10 91% 5 16% 15 34% 15 100% 19 37% 34 51% 

Desistências 2 5% 3 2% 5 3% 1 9% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 42 100% 129 100% 171 100% 11 100% 32 100% 44 100% 15 100% 52 100% 67 100% 
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Tendo por base os resultados apresentados, podemos realçar algumas conclusões: 

� Em termos gerais, verifica-se que o número de alunos que não se submeteu a 

exame na época normal é significativo (23% no curso de Contabilidade; 8% no de 

Finanças e 32% no de Marketing); 

� Analisando o desempenho dos alunos por curso, podemos verificar que a 

percentagem de alunos aprovados na época normal de exames é de 69% em 

Contabilidade, 92% em Finanças e 56% em Marketing, curso que apresenta uma 

menor taxa de sucesso. Quando analisamos os resultados da época de recurso, 

estas percentagens passam a ser de 64%, 100% e 72%, respectivamente para os 

cursos de Contabilidade, Finanças e Marketing; 

� O curso de Finanças é aquele que apresenta uma maior taxa de sucesso em 

ambas as épocas de exames; 

� Constata-se que a grande maioria dos alunos optou pelo regime de avaliação 

contínua (cerca de 83% no curso de Contabilidade, 100% no de Finanças e 96% 

no curso de Marketing; 

� Analisando o desempenho dos alunos segundo o regime de avaliação (contínua 

versus final), podemos verificar que existe uma maior taxa de sucesso no que se 

refere aos alunos que optaram pelo regime de avaliação contínua. A percentagem 

de alunos aprovados em regime de avaliação contínua é sempre superior à 

percentagem respectiva no que diz respeito ao regime de avaliação final; 

� Através da análise do quadro resumo, referente à época normal de avaliação, 

contactamos que a percentagem de aprovação no regime de avaliação contínua é 

de 89%, contra 11% no regime de avaliação final.  Assim, podemos concluir que o 

desempenho global na disciplina é afectado positivamente pelo regime de 

avaliação contínua. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A equipa docente da unidade curricular de Análise Financeira implementou um modelo de 

ensino/aprendizagem adequado ao espírito de Bolonha, estimulando a aquisição, por parte dos 

alunos, de capacidades específicas e transversais. Estes foram incentivados a participar e 

desenvolver técnicas de trabalho, com efeitos notáveis nos resultados obtidos.  

O novo modelo revelou-se, assim, bastante proveitoso.  

Em termos gerais, podemos enumerar os principais pontos fortes e fracos relativamente ao 

funcionamento desta UC. 
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Pontos fortes: 

� O programa previsto foi leccionado na íntegra; 

� O material de apoio foi fornecido aos alunos atempadamente; 

� O regime de avaliação mista teve uma grande adesão por parte dos alunos; 

� A aquisição de competências mostrou-se mais eficaz, tendo a taxa de aprovação a esta 

UC melhorado substancialmente, o que se espelha numa melhoria substancial do 

desempenho dos alunos; 

� Os alunos encontram-se mais motivados pelo facto de trabalharem com uma empresa 

verídica, sentindo maior interligação entre o mundo académico e o mundo empresarial; 

� O facto de ser dado retorno qualitativo aos alunos do trabalho que vai sendo 

desenvolvido ao longo do semestre, permite-lhes a tomada de consciência sobre o seu 

desempenho, bem como o esforço a desenvolver para superar os resultados 

anteriormente alcançados. 

Pontos fracos: 

� Deficiências dos alunos em relação a conhecimentos base de contabilidade, necessários 

ao bom entendimento de parte dos conteúdos programáticos da unidade curricular; 

� Visão exagerada dos alunos no que diz respeito aos seus direitos; 

� Deficiente mentalidade de pesquisa; 

� Elevado número de alunos por turma, o que dificulta de forma substancial o 

funcionamento de uma unidade curricular inserida no espírito de Bolonha. 

Em jeito de conclusão, podemos dizer que a equipa docente quer continuar a melhorar a 

organização da UC, sempre a caminho da excelência… 
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ANEXO 1 

 

“Práticas de Ensino e Aprendizagem: Aplicação a uma unidade 

curricular específica”

ISCA – UA

UnidadeUnidade Curricular: Curricular: AnAn ááliselise FinanceiraFinanceira

1. Resultados de aprendizagem
Pretende-se que, no final desta unidade curricular, os alunos fiquem 

habilitados a: 

� Interpretar correctamente as demonstrações financeiras;

� Distinguir os diferentes tipos de indicadores económico-financeiros, de 

acordo com o tipo de análise a efectuar, e calculá-los correctamente;

� Interpretar os resultados dos indicadores de forma individual, bem 

como elaborar uma análise integrada dos rácios

� Elaborar um relatório sobre a situação económico-financeira das 

organizações.

2. Competências
As aulas terão por base o processo de ensino-aprendizagem adaptado ao 

processo de Bolonha, tendo uma natureza teórico-prática. A exposição da 

matéria teórica centra-se nos conceitos principais, transmitidos de forma 

sumária, incentivando os alunos à pesquisa. Contudo, ao longo do semestre, os 

alunos desenvolverão um trabalho de grupo, que engloba a apresentação e 

discussão entre grupos na sala de aula, o que permite o desenvolvimento das 

competências inerentes à unidade curricular, bem como a intervenção do 

docente. 

Será dado um feedback da avaliação qualitativa do trabalho de grupo, à medida 

que este vai sendo desenvolvido, e serão acompanhados pelos docentes no 

respectivo horário de atendimento.

3. Conteúdos Programáticos

1. Objecto da Análise Financeira

2. Os Instrumentos Base da Análise Financeira

3. As Técnicas e Instrumentos de Análise      

4. O Equilíbrio Financeiro e a Rendibilidade

5. Método dos Rácios - Uma Técnica Base da Análise Financeira

6. A Análise do Risco Empresarial

4. Metodologia de ensino

Ao nível do conhecimento e compreensão, o aluno deve:

�Manifestar-se sensível para a necessidade e importância da Análise 

Financeira nas organizações;

�Ser capaz de relacionar as várias realidades de natureza económico-

financeira das organizações.

Ao nível da aplicação de conhecimento, compreensão e formulação de juízos, 

o aluno deve adquirir as seguintes competências:

�Ser capaz de mobilizar os conhecimentos adquiridos na resolução de 

casos práticos, a partir de situações reais, manifestando capacidade de:

�Pesquisa e selecção da informação pertinente;

�Identificação de problemas;

�Definição de estratégias para a resolução de problemas;

�Passar do pensamento abstracto ao pensamento concreto.

�Ser capaz de elaborar um relatório de análise financeira de uma 

organização.

Matriz de alinhamento para os dois primeiros pontos d o programa

Participação oral
�Apresentação dos trabalhos (avaliação formativa)
�Colocando questões aos colegas e comentando os 
trabalhos

�Apresentação e discussão oral dos trabalhos de grupo (2 grupos)
�Feedback dos trabalhos

6ª

Fora da aula
�Continuação do trabalho

Fora da aula – hora de atendimento / plataforma 
/ correio electrónico
�Supervisão dos trabalhos de grupo

� Reorganização dos grupos (elaboração de novos grupos com elementos dos vários 
grupos que estudaram o mesmo caso)

� Partilha de pontos de vista entre os elementos dos vários grupos com o mesmo caso 
(trabalho cooperativo)

� Retorno aos grupos iniciais e síntese final
� Supervisão dos trabalhos de grupo

5ª

Participação oral
�Colocando questões ao Professor
�Respondendo às questões do professor
�Na construção da síntese

Avaliação do processo
�Auto e hetro-avaliação
�Elaboração de um portfolio de grupo sobre o 
processo
�Participação dos elementos do grupo nas 
sessões de orientação do trabalho

Avaliação do produto
�Relatório

�Síntese dos conteúdos abordados na 
aula anterior pelos alunos (será o ponto de 
ligação entre a aula passada e a nova 
aula)

�Início da realização dos trabalhos de 
grupo

Fora da aula
�Continuação do trabalho

�Supervisão da aprendizagem
�Esclarecimento de dúvidas relativamente ao material 
estudado fora da aula
�Apresentação dos organizadores prévios (objectivos 
de aprendizagem)
�Apresentação da tarefa (2 casos)
�Critérios de avaliação
�Instruções sobre como elaborar um relatório
�Organização dos grupos
�Supervisão dos trabalhos de grupo
Fora da aula – hora de atendimento / plataforma / 
correio electrónico
�Supervisão dos trabalhos de grupo

4ª

Ao nível da Aplicação de conhecimento , 
compreensão e formulação de juízos
�É capaz de mobilizar os conhecimentos 
adquiridos na resolução de casos práticos, a 
partir de situações reais 
�Manifesta capacidade de:

�Identificação de problemas
�Definição de estratégias para a resolução 
de problemas
�Pesquisa e selecção da informação 
pertinente
�Passar do pensamento abstracto ao 
pensamento concreto

�É capaz de elaborar um relatório de análise 
financeira de uma organização
Ao nível das relações interpessoais e 
comunicação
�Usa a língua portuguesa (na vertente oral e 
escrita) com correcção e de forma adequada às 
situações de comunicação criadas.
�Emite a sua opinião de forma fundamentada
�Deixa os outros intervir
�Ouve o outro / respeita a opinião do outro
�Coopera com os colegas do grupo em tarefas 
comuns
�Coordena pontos de vista e conflitos 
interpessoais de forma harmoniosa
�Levanta questões e propõe soluções 
concretas

Participação oral
�Na elaboração da síntese

Participação oral
�Colocando questões ao Professor
�Respondendo às questões do professor

•Na construção do glossário

�Síntese dos conteúdos abordados na 
aula anterior pelos alunos  

�Construção, no final da aula, de um 
glossário de conceitos abordados na aula 

Fora da aula
�Estudo do material didáctico 
aconselhado e disponibilizado 
acompanhado de guião de leitura

�Supervisão da aprendizagem

�Esclarecimento de dúvidas relativamente ao 
material estudado fora da aula

�Apresentação dos organizadores prévios 
(objectivos de aprendizagem)

�Exposição teórica: Principais demonstrações 
financeiras (DF)

Fora da aula – hora de atendimento
�Supervisão da aprendizagem

3ª

Ao nível da comunicação
�Usa a língua portuguesa (na vertente oral) 
com correcção e de forma adequada às 
situações de comunicação criadas.

Ao nível do Conhecimento e compreensão
�Manifesta-se sensível para a necessidade 
e importância da Análise Financeira nas 
organizações 

Interpreta correctamente as demonstrações 
financeiras

�O Anexo ao Balanço e à Demonstração 
dos Resultados
�A Demonstração dos Fluxos de Caixa
�O Relatório de Gestão

Participação oral:
�Colocando questões ao Professor
�Respondendo às questões do professor
�Na construção do glossário

�Construção, no final da aula, de um 
glossário de conceitos abordados na aula 
Fora da aula
�Estudo do material didáctico 
aconselhado e disponibilizado 
acompanhado de guião de leitura

�Apresentação dos organizadores prévios 
(objectivos de aprendizagem)

�Exposição teórica: Principais demonstrações 
financeiras (DF)

Fora da aula – hora de atendimento
�Supervisão da aprendizagem

2ª

Ao nível do Conhecimento e compreensão:
�Manifesta-se sensível para a necessidade 
e importância da Análise Financeira nas 
organizações 
�Interpreta correctamente as 
demonstrações financeiras

�O Balanço
�A Demonstração dos Resultados

� Apresentação da UC:
� Articulação desta unidade curricular com a 

anterior
� Finalidade da disciplina
� Critérios e modalidades de avaliação

� Levantamento de expectativas dos alunos
� Identificação do que os alunos já sabem sobre o 

assunto 

1ª

Actividades de aprendizagemActividades de ensino

Avaliação
(Assessment)

Actividades de Ensino-aprendizagem
(Teaching and Learning Activities)Aulas

Resultados de Aprendizagem
(Learning Outcomes)

 


