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Planificação anual /Critérios de avaliação 

  Disciplina: Matemática 10º ano                                                                                                                    2016/2017 
  Curso Profissional: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 

 Início Fim Nº de aulas previstas (45’) 

1º Período 16  setembro 2016 16 dezembro 2016 48 

2º Período 3 janeiro  2017 4  abril  2017 52 

3º Período 19 abril  2017  16 junho 2017 32 

TOTAL 132 

         
1ºperíodo 

Temas Número de aulas* 

Módulo A1 - Geometria 48 

2º período 
Temas Número de aulas 

Módulo A2 - Funções Polinomiais 48 

Módulo A3 - Estatística 4 

3º período 
Temas Número de aulas 

Módulo A3 - Estatística 32 

 
* Nesta planificação a aula tem a duração de 45 minutos (segmento); 
Nesta planificação estão contempladas aulas de: apresentação; avaliação diagnostica, formativa e sumativa; apresentação de trabalhos e 
autoavaliação. 



Domínio 
(Unidade/tema) 

Subdomínio/conteúdos Meta de aprendizagem geral 
Tempo/ 

Calendari
zação 

Estratégias/ 
recursos 

Avaliação(1): 
instrumentos/ 

pesos 

Módulo A1  

Geometria  

 

Números e operações: Razão; proporção; regra de três 
simples; percentagens; Resolução de equações e de 
problemas envolvendo equações; Valores exatos e 
valores aproximados; 
• Resolução de problemas de Geometria no plano e no 
espaço. 
 Polígonos; Poliedros; Volumes 
 Estudo de alguns padrões geométricos planos (frisos); 
 Estudo das pavimentações regulares; 
 Estudo de alguns problemas de empacotamento; 
 Composição e decomposição de figuras tridimensionais; 
 Problemas históricos e sua ligação com a História da 
Geometria. 
• O método das coordenadas para estudar geometria 
no plano e no espaço. 
Referenciais cartesianos ortonormados no plano e no 
espaço; 
 Correspondência entre o plano e IR

2
 entre o espaço e 

IR
3
; 

Equação reduzida da reta no plano e equação  x = x0. 

 
Construir maquetes e desenhos adequados à 
resolução de problemas, com recurso a medições e 
escalas;  
Mobilizar resultados matemáticos básicos na 
resolução de problemas;  
Comunicar, oralmente e por escrito, aspetos dos 
processos e crítica dos resultados;  
Identificar as vantagens do uso de um referencial;  
Instalar um referencial numa figura, ou uma figura 
num referencial. 
Reconhecer as relações entre as coordenadas de 
pontos simétricos relativamente aos eixos e no 
espaço, aos planos coordenados;  
Escrever a equação de uma reta representada 
graficamente e vice-versa.  
 

 
 
 
 
 
 
  

48 tempos 
de 45’ (1.º 
período) 

Manuais dos 
módulos em 
suporte físico 
ou digital 
 
-Fichas de 
trabalho 
 
-Materiais 
manipuláveis 
 
-Escola virtual/ 
 Internet 
-Tarefas de 
exploração 
 
 
-Software 
específico 
 
 -Calculadora 
gráfica 
 
 
- IAVE/banco de 
questões 

- Testes escritos - 
70% 
 
- 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, 
respeito por 
colegas e  
professor) - 15% 

Módulo A2 

Funções 
Polinomiais 

Funções e gráficos. 
Função, gráfico e representação gráfica. 
Funções polinomiais de grau 2 e 3. 
Estudo intuitivo de propriedades das funções, 
quadráticas e cúbicas e dos seus gráficos; 
Análise dos efeitos das mudanças de parâmetros nos 
gráficos; 
Transformações simples de funções. 

 

Fazer o estudo de funções (domínio, extremos se 
existirem, zeros, intervalos de monotonia) 
descrevendo e interpretando no contexto da situação;  
Reconhecer que o mesmo tipo de função pode ser 
um modelo de diferentes situações realistas;  
Traduzir representações descritas por tabelas ou 
gráficos;  
Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros nos 
gráficos de funções;   
Usar métodos gráficos para resolver condições 
Utilizar linguagem matemática adequada, na 
justificação de conjeturas ou na comunicação de 
conclusões . 
Utilizar diversos tipos de funções para modelar 
situações da realidade/mundo do trabalho.  

48 tempos 
de 45’ (2.º 
período) 



Módulo A3  

Estatística 

• Estatística – Generalidades.    
 Objeto da estatística. Utilidade na vida moderna; 
 Recenseamento e sondagem; população e amostra; 
critérios de seleção de amostra de uma determinada 
população; 
 Estatística descritiva e indutiva. 
• Organização e interpretação de caracteres 
estatísticos.    
 Tipos de caracteres estatísticos; 
 Formas de representação; 
Medidas de localização central; 
Medidas de dispersão. 
• Referência a distribuições bidimensionais 
Diagrama de dispersão; dependência estatística e 
correlação positiva e negativa; 
 Coeficiente de correlação e sua variação no intervalo; 
 Definição de centro de gravidade de um conjunto finito 
de pontos; sua interpretação física;  
 Reta de regressão: sua interpretação e limitações 
 

 
Definir o problema a estudar; Realizar recolhas de 
dados;  
Organizar e tratar os dados através do cálculo das 
medidas estatísticas (de centralidade e dispersão), sua 
interpretação e representação gráfica;  
Selecionar as formas de representação gráfica mais 
adequadas à estatística a trabalhar e interpretá-las 
criticamente;  
Desenvolver o sentido crítico face ao modo como a 
informação é apresentada.  
Comunicar raciocínios e/ou argumentos matemáticos 
quer na forma oral e/ou escrita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

36 tempos 
de 45’ (2.º e 
3º Periodos) 

 

Nota: (1)Avaliação: De acordo com o Programa Oficial de Matemática dos Cursos Profissionais, as situações de avaliação não se restringem ao produto 

final mas atendem essencialmente ao processo de aprendizagem. Em cada Módulo serão ainda utilizadas as formas de avaliação sumativa mais 

adequadas às actividades desenvolvidas nos Módulos, de acordo com o referencial recomendado no Programa. 


