
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - Grupo 500 
Planificação Anual /Critérios de avaliação 

Disciplina: Matemática B – 11º ano                      2016/2017 
 
 

1º Período 

Temas Número de aulas* 

1. Movimentos não lineares. Taxa de variação e funções racionais. 

 

36 

2. Modelos de probabilidade. 26 

 

2º Período 

Temas Número de aulas* 

3. Modelos discretos. Sucessões. 

erivada de uma função num ponto 

35 

4. Modelos contínuos não lineares. 34 

 

3º Período 

Temas Número de aulas* 

5. Problemas de otimização. 27 

 
* Nota:  - Nesta planificação a aula tem a duração de 45 minutos.                                                                                      

- No 1º período acrescem 10 aulas: 1 aula de apresentação; 8 aulas destinadas a revisões/testes/correções; 1 aula de autoavaliação.  
 - No 2º período acrescem 9 aulas: 8 aulas destinadas a revisões/testes/correções; 1 aula de autoavaliação.  
 - No 3º período acrescem 9 aulas: 8 aulas destinadas a revisões/testes/correções; 1 aula de autoavaliação. 
 
 

 Início Fim Nº de aulas previstas (45’) 

1º Período 16 de setembro de 2016 16 dezembro 2016 72 

2º Período 3 de janeiro de 2017 4 de abril de 2017 78 

3º Período 19 de abril de 2017 6 de junho de 2017 36 

TOTAL 186 



Domínio 
(Unidade/tema) 

Subdomínio/conteúdos 
Nº de aulas 

previstas 
Estratégias/ 

recursos 

Movimentos não 

lineares. Taxa de 

variação e funções 

racionais. 

 Estudo intuitivo da família de funções do tipo: 𝑦 = 𝑎 +
𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 ;   𝑦 =

𝑏

𝑐𝑥2
 ;  𝑦 =

𝑏

𝑐(𝑥−ℎ)2
 . 

 Equações e inequações fracionárias. 
 Taxa de variação média. 
 Função derivada. 
 Monotonia e extremos relativos de uma função. 
 Aplicação das derivadas. 

36 

- Manual em 

suporte físico ou 

digital 

- Calculadora 

gráfica 

 

- Fichas de 

trabalho 

 

- Materiais 

manipuláveis 

 

IAVE 

- Tarefas de 

exploração 

- Software 

específico 

Modelos de 

probabilidade. 

 Introdução. Experiências aleatórias e não aleatórias. Operações com acontecimentos. 
 Princípio fundamental da contagem. 
 Aproximações conceptuais para a probabilidade. Propriedades. 
 Definição axiomática de probabilidade. 
 Distribuições: introdução. Variável aleatória. Função probabilidade. 
 Valor médio e desvio padrão. 
 Distribuição binomial.  
 Distribuição normal ou de Gauss. 

26 

Modelos 

discretos. 

Sucessões. 

 Definição e diferentes formas de representação de sucessões. 
 Sucessões definidas por recorrência. 
 Sucessões monótonas. 
 Sucessões limitadas. 
 Progressões aritméticas. Crescimento linear. 
 Soma dos 𝑛 termos consecutivos de uma progressão aritmética. 
 Progressão geométrica. Crescimento exponencial. 
 Soma dos 𝑛 termos consecutivos de uma progressão geométrica. 

35 

Modelos 

contínuos não 

lineares. 

 Introdução. Potências de expoente real. 
 Função exponencial. Propriedades. 
 Equações e inequações exponenciais. 
 Função logarítmica. Propriedades. 
 Regras operatórias dos logaritmos. 
 Equações e inequações logarítmicas. 
 Função logística. Propriedades. 
 Aplicações. 

 

34 

 

Problemas de 

otimização. 

 Conceito de derivada. Interpretação geométrica da t.v.m.  
 Significado geométrico da derivada. 
 Função derivada. Derivabilidade e continuidade. Regras de derivação. 
 Derivada da função exponencial de base 𝑒. Derivada da função logarítmica de base 𝑒. 
 Monotonia e extremos. Aplicações. 
 Introdução à programação linear.  
 Domínios planos. 
 Aplicações. 

27 

 (1) 
Avaliação: instrumentos/ pesos: 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% 
(2)

 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 um destes períodos terá em consideração a 
referente ao final do período anterior. Assim: Classificação 2ºP = Classificação do 1°P x 0,4 + N2  x 0,6; Classificação 3°P = Classificação do 2°P x 0,6 + N3 x 0,4 (N2 e N3 são as  classificações obtidas 
de acordo com os critérios de avaliação, nos 2° e 3° períodos respetivamente). 

 


