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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - Grupo 500 

Planificação anual / Critérios de avaliação 
     
Disciplina : Matemática 11ºano 
Curso Profissional: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos                                                  Ano letivo 2016-2017 
 

 Início Fim Nº de aulas previstas (45’) 

1º Período 16   setembro 2016 16 dezembro 2016  60 

2º Período 3   janeiro 2017 4   abril  2017  65 

3º Período 19   abril  2017 6  junho 2017  30 

TOTAL 155 

 
1º Período 

Temas Número de aulas (45´) 

Módulo A4 – Funções Periódicas 48 

Módulo A5 – Funções Racionais 12 

 
             2º Período 

Temas Número de aulas (45´) 

Módulo A5 – Funções Racionais 
 

36 

Módulo A6 – Taxa de variação 
 

29 
 

             3º Período 

Temas Número de aulas (45´)  

Módulo A6 – Taxa de variação 7 

 



Domínio 

(Unidade/ tema) 
Subdomínio/conteúdos Meta de aprendizagem geral 

Tempo/ 

Calendarização 

Estratégias/ 

recursos 

Avaliação 
(1)

 

instrumentos/ 

pesos 

Módulo A4 
Funções 
Periódicas 

 Razões trigonométricas de um ângulo agudo. 

 A calculadora gráfica e as razões trigonométricas. 

 Radiano. Ângulo orientado. 

 Generalização da noção de ângulo. 

 Generalização das razões trigonométricas. 

 Funções trigonométricas como funções reais de 
variável real. 

 Resolução de equações trigonométricas simples.  

 Resolução de problemas envolvendo funções 
trigonométricas. 

 Coordenadas polares. 

 Regressão linear. Regressão quadrática 

 Análise de algumas situações de modelação 
matemática. 

 Resolução de problemas. 

 Resolver problemas que envolvam compreensão e 
intervenção sobre fenómenos periódicos. 

 Construir modelos úteis à generalização das noções 
de ângulo e arco, e  de conceitos como, radiano, e as 
definições de seno, cosseno e tangente de um 
número real;  

 Identificar as vantagens do uso de referenciais,  

 Resolver problemas que exijam a resolução de 
equações trigonométricas simples, a compreensão 
das características das funções circulares (simetria, 
paridade e periodicidade), e do comportamento das 
funções trigonométricas como f.r.v.r (monotonia, 
extremos, concavidade e assíntotas);  

 Resolver problemas em que seja necessário analisar 
a rapidez de crescimento ou decrescimento da 
variável dependente em fenómenos variados. 

 Comunicar, oralmente e por escrito, aspetos dos 
processos de trabalho e crítica dos resultados.  

48 tempos de 45’ 
(1.º período) 

-Manual em 
suporte físico 
ou digital 
 
-Fichas de 
trabalho 
 
-Materiais 
manipuláveis 
 
-Escola virtual 
 
-Tarefas de 
exploração 
 
-Software 
específico 
 
Calculadora 
gráfica 

- 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, 
respeitar os colegas e 
o professor) - 15% 

Módulo A5  
Funções 
Racionais 

 Função racional. 

 Conceito intuitivo de limite. Assimptotas verticais 
e horizontais.  

 Polinómios numa variável. Operações com 
polinómios. Regra de Ruffini. Decomposição de 
um polinómio em fatores. Funções polinomiais. 

 Características e comportamentos de algumas 
funções racionais. 

 Resolução de problemas. 

 

 Apropriar alguns conceitos e técnicas na resolução 
de problemas que envolvam compreensão de 
proporcionalidade inversa, frações, etc.;  

 Estabelecer relações utilizando simultaneamente o 
estudo gráfico, numérico e analítico integrando 
operações com polinómios;  

 Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros nos 
gráficos de funções;  

 Estudar o comportamento das funções racionais 
para valores ”muito grandes” da variável e para 
valores ”muito próximos” dos zeros dos 
denominadores das frações que as definem;  

 Interpretar modelos para situações reais utilizando 
diversos tipos de funções,( polinomiais e racionais);  

 Usar métodos gráficos para resolver condições, 
melhorando a compreensão de eventuais métodos 
algébricos utilizados. 

 

48 tempos de 45’ 
(1.º e 2º períodos) 

Módulo A6  
Taxa de 
Variação 

 Taxa de variação média. 

 Interpretação geométrica e física. 

 Derivada de uma função num ponto. 
Interpretação geométrica. 

 Função derivada. Regras de derivação (funções 
polinomiais, racionais e trigonométricas simples). 

 Interpretar física e geometricamente os conceitos de 
taxa média de variação e de taxa de variação num 
ponto, a um nível ainda que intuitivo;  

 Utilizar simultaneamente os estudos gráfico, 
numérico e analítico de funções, para conjeturar e 
provar resultados;  

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



 

 Sinal da derivada e monotonia de uma função. 
Derivada e extremos de uma função. 

 Resolução de problemas aplicando derivadas. 

 Estudar o comportamento das funções estudadas na 
sua relação com valores e sinais das taxas de 
variação em pontos do domínio;  

 Interpretar modelos para situações reais utilizando 
diversos tipos de funções, utilizando cálculos das 
taxas de variação com recurso à calculadora gráfica.  

 

 

 
* 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. 

 

 (1)
 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. 

 
 


