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Agrupamento de Escolas de Cascais 

Ano letivo de 2018/2019 

Gestão de Conteúdos 

DIREITO – 12º H1 

Tema I – Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 10 

Conteúdos Conceitos operatórios Objetivos Estratégias/Atividades/Recursos Avaliação 
Apresentação do programa 
e diagnóstico dos 
conhecimentos e 
competências 
1.A problemática da 
ordem social 
1.1. A natureza social do 
Homem  
1.2. A necessidade da 
existência do Direito  
1.3. As diversas ordens 
sociais normativas 
 
1.4. O Direito como 
produto cultural 
 
1.5. O Direito e a evolução 
social 

 
Ordem social e ordem 
natural 
Regras/normas 
O Direito 
Ordem moral 
Ordem religiosa 
Ordem do trato social 
Ordem jurídica 
Relação entre as ordens 
sociais normativas 
Norma jurídica 
Cultura 
Direito objetivo 
Direito subjetivo 
Justiça 
Segurança 
Mudança social 

Compreender a natureza 
social do Homem 
Distinguir ordem social de 
ordem natural 
Reconhecer a necessidade 
da existência do Direito 
Conhecer as ordens sociais 
normativas 
Compreender as 
características das regras 
jurídicas 
Compreender o Direito 
como produto cultural 
Reconhecer a justiça e a 
segurança como valores 
fundamentais do Direito 
Relacionar Direito com 
evolução social 

 
 
Diálogo orientado docente/alunos e 
alunos/alunos 
 
 
Leitura e análise de textos  
 
 
Apresentação pelos alunos dos 
trabalhos de grupo ou individuais 
 
 
Resolução de fichas de trabalho 

 
Teste diagnóstico 

 
Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
 
 
Correção das atividades e 
das fichas de trabalho 
 
 
Análise dos trabalhos de 
grupo ou individuais 
 
 
Teste sumativo 
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Tema I – Unidade Didática 2 – Tempos letivos previstos: 10 

Conteúdos Conceitos operatórios Objetivos Estratégias/Atividades/Recursos Avaliação 
2.A pessoa, fundamento e 
fim da ordem jurídica 
2.1. Noção de 
personalidade jurídica 
2.2. Direito Constitucional 
2.3. Os direitos 
fundamentais – direitos, 
liberdades e garantias 
2.4. A problemática dos 
Direitos Humanos 

 
Personalidade jurídica 
Capacidade jurídica 
Direitos de personalidade 
Direito Constitucional 
Constituição 
Direitos Humanos 
Direitos fundamentais 

Distinguir personalidade 
jurídica de capacidade 
jurídica 
Compreender a 
importância da C.R.P. no 
sistema jurídico português 
 
Compreender a 
problemática dos Direitos 
Humanos 

 
Diálogo orientado docente/alunos e 
alunos/alunos 
 
Leitura e análise de textos  
 
Debate orientados sobre os artigos 
da C.R.P. 

 

 
Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
Correção dos trabalhos 
realizados nas aulas 
Análise dos trabalhos de 
grupo ou individuais 
 

 

Tema II – Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 16 

Conteúdos 
1.Estado-sociedade 
politicamente organizada 
1.1. Direito público e 
Direito privado 
1.2. Noção e elementos do 
Estado 
1.3. Poderes e funções do 
Estado 
1.4. Órgãos de soberania 
1.5. Do Estado de direito 
ao Estado social de direito 

Conceitos operatórios 
Direito público 
Direito privado 
Estado 
Função política 
Função legislativa 
Função judicial 
Órgãos do Estado 
Órgãos de soberania 
Estado de direito 
Estado social de direito 

Objetivos 
Distinguir direito público 
de direito privado 
Compreender a noção de 
Estado 
Distinguir as funções do 
Estado 
Articular o funcionamento 
dos órgãos de soberania  
Identificar as 
características de um 
Estado de direito 

Estratégias/Atividades/Recursos 
Exemplos práticos 
Análise de textos pertinentes 
Exposição oral com recurso a 
exemplos para enquadramento das 
funções dos órgãos do Estado 
 
Análise de preceitos constitucionais 

 

Avaliação 
Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
Correção dos trabalhos 
realizados nas aulas 
Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
 
Teste sumativo 

Tema III – Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 6 

Conteúdos 
1.O Direito Internacional 

1.1. As relações 
internacionais 

1.2. O Direito Internacional 

Conceitos operatórios 
 

Relações internacionais 
 
Direito internacional 

Objetivos 
 

Compreender a noção de 
comunidade internacional 
Compreender a relevância 
dos ramos do Direito 

Estratégias/Atividades/Recursos 
 

Exemplos retirados dos media sobre 
a realidade mundial 
Resolução de hipóteses 

Avaliação 
 

Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 

 

Tema III – Unidade Didática 2 – Tempos letivos previstos: 12 

Conteúdos Conceitos operatórios 
Direito da União 

Objetivos Estratégias/Atividades/Recursos 
Realização de trabalhos de grupo 

Avaliação 
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2.O Direito da União 
Europeia 
2.1. O Direito da União 
2.2. Estrutura orgânica da 
União Europeia 
2.3. Direito da União e o 
Direito interno 

União Europeia 
Princípio do primado do 
Direito comunitário sobre 
o Direito interno 

Conhecer os diplomas dos 
órgãos comunitários  
Compreender a estrutura 
orgânica da União 
Europeia 

 

Leitura e análise de textos  
Exposição oral com recurso a 
exemplos 

Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
Avaliação dos trabalhos 
apresentados pelos alunos 
Teste sumativo 

Tema IV –Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 12 

Conteúdos 
1.As fontes do Direito no 
sistema jurídico português 
 
1.1. A lei 
 
1.2. O costume 
 
1.3. A jurisprudência 

 
1.4. A doutrina 

 
1.5. Os tratados 
internacionais 

 

Conceitos operatórios 
 

Fontes do Direito 
Lei em sentido amplo e 
em sentido restrito 
 
Vigência 
Caducidade 
 
Hierarquia das leis 
Costume 
Uso 
Jurisprudência 
Doutrina 
Tratado 

Objetivos 
Compreender as fontes do 
Direito no sistema jurídico 
português 
Analisar as fases do 
processo de elaboração 
das leis 
Distinguir revogação de 
caducidade 
Estabelecer a hierarquia 
das leis 
Distinguir uso de costume 
Analisar a relevância 
jurídica da jurisprudência  
Compreender a 
importância da doutrina 
na prática jurídica 

Estratégias/Atividades/Recursos 
 

Análise de situações da vida real 
Debate orientado para consolidação 
de conceitos 
Resolução de fichas de trabalho 
Recurso a diplomas legais 
Realização de trabalhos de grupo ou 
individuais 
Realização de visitas de estudo 
Análise crítica de textos 
Exposição oral com recurso a 
exemplos 
 
 

 

Avaliação 
 

Resolução de hipóteses 
Observação da 
participação dos alunos na 
análise dos diplomas 
legais e no debate 
Avaliação dos relatórios 
sobre as visitas de estudo 
Verificação e correção de 
fichas de trabalho 
Análise dos trabalhos de 
grupo ou individuais 

Tema IV – Unidade Didática 2 – Tempos letivos previstos: 8 

Conteúdos 
2.O controlo da legalidade 
2.1. O controlo da 
legalidade 
2.2. Mecanismos de defesa 

dos cidadãos perante a 
Administração Pública 

Conceitos operatórios 
Controlo da legalidade 
 
Direitos fundamentais 
Garantias graciosas 
Garantias contenciosas 

Objetivos 
Analisar a problemática do 
controlo da legalidade 
Relacionar o princípio da 
legalidade com os direitos 
fundamentais 

Estratégias/Atividades/Recursos 
Análise de textos legais 
 
Recurso a exemplos elucidativos 

Avaliação 
 

Observação da 
participação dos alunos na 
sala de aula 
Teste sumativo 

Tema V – Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 4 

Conteúdos Conceitos operatórios Objetivos Estratégias/Atividades/Recursos Avaliação 
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1.Direitos e deveres 
jurídicos 

1.1. Noção de relação 

jurídica 
1.2. Direito subjetivo e 
dever jurídico 
1.3.Direito potestativo e 
sujeição 

Relação jurídica 
Direito subjetivo/dever 
jurídico 
 
Direito potestativo e 
sujeição 

Explicar o conceito de 
relação jurídica 
Dar uma noção de Direito 
subjetivo 
Distinguir dever jurídico 
de sujeição 

 
Apresentação de casos práticos para 
discussão 
Análise de alguns artigos do Código 
Civil relacionados com a matéria 

 
Observação da 
participação dos alunos na 
resolução dos casos 
práticos e na análise dos 
preceitos legais 

Tema V – Unidade Didática 2 – Tempos letivos previstos: 8 

Conteúdos 
2. Elementos da relação 

jurídica 
2.1. Os sujeitos 
2.2. O Objeto 
2.3. O facto jurídico 
2.4. A garantia das 
obrigações 

Conceitos operatórios 
Sujeito/Objeto/Facto 
jurídico/Garantia 
Sujeitos ativo e passivo 
Objeto 
Facto jurídico 
Garantias pessoais e reais  

Objetivos 
Identificar os elementos 
da relação jurídica 
Caracterizar os sujeitos 
ativo e passivo 
Conhecer os objetos da 
relação jurídica 

 

Estratégias/Atividades/Recursos 
 

Recurso a casos práticos 
Análise de alguns artigos do Código 
Civil 
Realização de fichas de trabalho 
Resolução de hipóteses 

Avaliação 
Observação da 
participação dos alunos na 
resolução das hipóteses e 
na análise dos preceitos 
legais 
 
Teste sumativo 

Tema VI – Unidade Didática 1 – Tempos letivos previstos: 13 

Conteúdos 
1.A prática do Direito 
1.1.A prática jurídica e a 
aplicação do Direito 
 
1.2. O acesso ao Direito e 
aos tribunais 
 
1.3.As profissões jurídicas 
e parajurídicas 
 

 

Conceitos operatórios 
Prática jurídica 
Aplicação do Direito 
Tribunais 
Acesso ao Direito 
Justiça social 
 
 
Profissões jurídicas e 
parajurídicas 

Objetivos 
Compreender o papel dos 
tribunais 
Identificar as categorias 
de tribunais 
Relacionar o acesso ao 
Direito e à justiça social 
Reconhecer a colaboração 
da Ordem dos Advogados  
no âmbito da proteção 
jurídica 

Estratégias/Atividades/Recursos 
Análise de sentenças e acórdãos   
Realização de trabalhos de grupo 
Preenchimento de um requerimento 
de pedido de apoio judiciário  
Simulação de consultas jurídicas 
Organização de debates sobre os 
conteúdos em questão 
Realização de visitas de estudo 
 
Simulações de julgamentos 

Avaliação 
Observação da 
participação dos alunos na 
análise dos textos legais, 
nos trabalhos de grupo e 
nos debates 
Observação da 
participação dos alunos na 
simulação dos 
julgamentos e nas visitas 
de estudo 
Teste sumativo 

 
No número de aulas previstas estão incluídas as atividades formativas e de avaliação (visitas de estudo, trabalhos de grupo, visionamento de material audiovisual, avaliação 
formativa, sumativa e autoavaliação) 
 


