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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - Grupo 500 

Planificação Anual /Critérios de avaliação 

Disciplina: Matemática  A – 12º ano                                                                                                                              2016/2017 

 

 

 Início Fim Nº de aulas previstas (45’) 

1º Período 16 setembro 2016 16  dezembro 2016 72 

2º Período 3 janeiro 2017 4 abril 2017 78 

3º Período 19 abril 2017 6 junho 2017 36 

TOTAL 186 

 

 

 

 

 

 



1º Período 

Temas Número de aulas* 

Análise Combinatória 16 

Probabilidades 36 

Função Exponencial 8 

 

2º Período 

Temas Número de aulas* 

Função Exponencial e Função logarítmica 12 

Limites de funções. Continuidade 30 

Cálculo Diferencial 26 

 

3º Período 

Temas Número de aulas* 

Cálculo diferencial 4 

Trigonometria 12 

Números complexos 14 

 

Nota:  * Nesta planificação a aula tem a duração de 45 minutos (segmento); 

- No 1º período estão contempladas  12 aulas para apresentação/revisões/testes/correções;A 

- No 2º período estão contempladas  10 aulas para revisões/testes/correções; 

- No 3º período estão contempladas  6 aulas para revisões/testes/correções. 

 



Domínio 

(Unidade/ 

tema) 

Subdomínio/conteúdos Meta de aprendizagem geral 
Tempo/ 

Calendarização 

Estratégias/ 

recursos 

Avaliação
(1)

: 

instrumentos/ 

pesos 

Análise 

Combinatória 

 

Princípio geral da multiplicação ( PGM ) 

Princípio geral da agição ( PGA ) 

Princípio da inclusão – exclusão 

Arranjos 

Permutações. Fatorial de n  

Combinações 

Triângulo de Pascal 

Binómio de Newton 

 

Adquirir e aplicar técnicas de contagem, em particular: 

- permutações 

- arranjos simples e completos 

- combinações 

Reconhecer e aplicar propriedades das combinações: 

- na resolução de problemas 

- na compreensão do triângulo de Pascal 

- na fórmula do Binómio de Newton 

 

 

16 tempos de 45’             
( 1.ºperíodo ) 

-Manual em 

suporte físico 

ou digital 

 

-Fichas de 

trabalho 

 

-Materiais 

manipuláveis 

 

GAVE 

 

-Tarefas de 

exploração 

 

-Software 

específico 

- Testes escritos - 

80% 

 

 

- Participação na 

aula (questões de 

aula, fichas de 

trabalho, 

participação oral, 

caderno diário, 

portfólio) - 15% 

 

 

- Atitudes e 

Valores 

(assiduidade, 

pontualidade, 

comportamento, 

cumprimento de 

regras e prazos, 

realização dos 

trabalhos de casa, 

respeitar os colegas 

e o professor) –5% 

Probabilidade

s 

 

.Experiência aleatória. Espaço de resutados 

associado a uma experiência aleatória 

Acontecimentos e conjuntos. 

Espaço de acontecimentos. 

Noções elementares da Teoria de Conjuntos. 

Interpretação frequencista e clássica do 

conceito de probabilidade. 

 

Regra de Laplace. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Calcular a probabilidade de acontecimentos de uma 

experiência aleatória, aplicando: 

- o conceito frequencista de probabilidade 

- a definição clássica de Laplace 

- a definição axiomática de probabilidade 

- a independência ou dependência de acontecimentos 

Adquirir e aplicar técnicas de registo e organização de 

resltados 

Definir, interpretar e representar a distribuição de 

probabilidade de uma variável aleatória discreta e utilizá-la 

para fazer previsões. 

Aplicar propriedades das variáveis com distribuição normal 

36 tempos de 45’      

( 1.º período ) 



Probabilidade condicionada. Acontecimentos 

independentes. 

Variáveis aleatórias. 

Distribuição de probabilidades. 

Valor médio e desvio padrão. 

Distribuição binomial. 

Distribuição normal 

 

na resolução de problemas. 

Identificar as variáveis com distribuição binomial 

 

Função 

Exponencial e 

Logaritmica 

 

Potências. Conceitos e propriedades. 

Função exponencial de base maior do que 1. 

Função Exponencial de base e. 

As funções exponenciais na modelação. 

Conceito de logaritmo de um número positivo 

numa dada base 

Propridades operatórias dos logaritmos. 

Função Logaritmica de base maior do que 1. 

Função Logaritmica de base e 

As funções logaritmicas na modelação. 

 

Identificar propriedades das funções exponenciais e 

logarítmicas e aplicá-las em cálculos e na resolução de 

problemas. 

Utilizar as funções exponenciais e logarítmicas na modelação 

de situações concretas. 

  

8  tempos de 45’ 

  (1.º período ) 

 

 

12  tempos de 45’ 

  ( 2.º período ) 

 

Limites de 

funções 

Continuidade 

 

Limite de uma função segundo Heine. 

Limites laterais. 

Limites infinitos. Assíntotas verticais. 

Limites quando a variável tende para infinito. 

Calcular limites de funções reais de variável real por via 

gráfica e analítica. 

Estudar a continuidade de uma função em pontos não 

isolados do domínio. 

Aplicar o teorema de Bolzano à resolução de problemas 

30 tempos de 45’ 

 ( 2.º período ) 



Assíntotas horizontais 

Limites de funções: Polinomiais e racionais. 

Assíntotas oblíquas. 

Limites de funções: Irracionais, Exponenciais e 

Logaritmicas. 

Limites notáveis. 

Continuidade de uma função num 

ponto.Propriedades. 

Função contínua num intervalo. 

Teorema de Bolzano.Corolário. 

Assíntotas e continuidade. 

numéricos. 

Escrever equações das assíntotas  do gráfico de uma função 

e interpretá-las graficamente. 

Desenvolver a capacidade de validar conjecturas através de 

processos demonstrativos. 

 

Cálculo 

Diferencial 

 

Taxa de variação média de uma função , num 

intervalo  ,a b . 

Taxa de variação. 

Derivada de uma função num ponto. 

Interpretação geométrica e cinemática. 

Derivadas laterais. 

Derivadas infinitas. 

Derivabilidade e continuidade. 

Função Derivada. Regras de derivação. 

Derivada de ordem n  

Aplicações das derivadas. Monotonia, 

extremos, concavidades e pontos de inflexão. 

Estudo completo de uma função. 

 

Calcular o valor da derivada de uma função num ponto ou 

reconhecer que a função não é derivável nesse ponto. 

Interpretar o conceito de derivada do ponto de vista físico e 

do ponto de vista geométrico. 

Caraterizar a função derivada e a segunda derivada de uma 

função usando, ou não, as regras de derivação. 

Aplicar a função derivada ao estudo dos  intervalos de 

monotonia e extremos relativos de uma função.  

Determinar o sentido da concavidade de um gráfico e a 

existência de pontos de inflexão através do estudo da 

segunda derivada da função. 

Fazer um estudo suficientemente completo de uma função 

de modo a poder fazer um esboço da sua representação 

gráfica. 

Mobilizar procedimentos e propriedades estudados na 

resolução de problemas. 

Utilizar as potencialidades da calculadora de forma eficaz e 

 

26 tempos de 45’  

( 2.º período ) 

 

 

 

4 tempos de 45’ 

 (3.º período) 



crítica. 

Trigonometria 

Razões trigonométricas: seno, cosseno e 

tangente. 

Estudo das funções: seno, cosseno e tangente. 

Limites notáveis. 

Fórmulas trigonométricas. 

Derivada das funções trigonométricas. 

 

Identificar propriedades e caraterísticas das funções 

trigonométricas, nomeadamente: domínio, contradomínio, 

pontos notàveis, monotonia, continuidade, extremos, 

simetrias, período, assíntotas, derivadas. 

Utilizar as funções trigonométricas na resolução de 

problemas de geometria e na modelação de outras situações 

concretas. 

Estabelecer e utilizar as fórmulas do seno, do cosseno e da 

tangente da soma. 

12 tempos de 45’ 

 ( 3.º período ) 

Números 

complexos 

Introdução histórica. 

Forma algébrica 

Conjugado. Módulo. 

Operações na forma algébrica. 

Potências de base i  

Representação geométrica e trigonométrica 

dos números complexos. 

Operações na forma 

trigonométrica.Interpretação geométrica. 

Raízes de índice n de um número complexo. 

Propriedades da radiciação. 

Raízes de índice n  da unidade. 

Domínios planos e condições em variável 

complexa 

 

Compreender a necessidade e vantagem de aceitar os 

números complexos. 

Representar números complexos na forma algébrica, na 

forma trigonométrica e no plano complexo. 

Efetuar operações com números complexos na forma 

algébrica e na forma trigonométrica 

Representar no plano complexo, conjuntos definidos por 

condições numa variável complexa e definir conjuntos de 

pontos do plano por meio de uma condições em C . 

14 tempos de 45’  

( 3.º período ) 

 



1) Cálculo das Classificações finais dos 2º e 3° Períodos:  

    A avaliação é um processo contínuo e, como tal, a classificação a atribuir no final de cada período terá em consideração a classificação final  

do período anterior. 

 

 Classificação 2º P = Classificação do 1°período x 0,4 + N2  x 0,6 
 

 Classificação 3°P  = Classificação do 2°período x 0,6 + N3  x 0,4 
 

 

              N2 e N3 são as classificações obtidas de acordo com os critérios de avaliação no 2° e 3° período, respetivamente.  

  N2 e N3 são valores arredondados às décimas. 

 

 


