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Planificação Anual 

 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º A4 – Funções periódicas 

• Problemas de trigonometria básica e sua generalização 

• Modelação matemática de situações envolvendo movimentos periódicos 

• Resolução de problemas com funções trigonométricas 

• Raciocínio matemático  

• Comunicação matemática 

42 

1.º/2.º A5 – Funções racionais 

• Investigação das características das funções racionais 

• Modelação de situações envolvendo fenómenos não periódicos 

• Resolução de problemas com funções racionais 

• Raciocínio matemático  

• Comunicação matemática 

42 

2.º A6 – Taxa de variação 

• Resolução de problemas envolvendo taxas de variação de funções polinomiais e 
racionais 

• Raciocínio matemático  

• Comunicação matemática 

36 

 



Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
A4 

 
Funções periódicas 

a. resolve problemas variados ligados a situações concretas, que permitam recordar a 
semelhança de triângulos e os conceitos básicos de trigonometria do ângulo agudo 
estudados no 3.º ciclo do ensino básico; 

b. usa o círculo trigonométrico e a calculadora gráfica para resolver problemas de 
trigonometria de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e técnicas associados: 
radiano; ângulo generalizado e medida da sua amplitude; definição de seno, cosseno 
e tangente de um número real; resolução de equações trigonométricas muito simples; 
gráfico das funções seno, cosseno e tangente e sua periodicidade; estudar 
intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio,       pontos notáveis, monotonia 
e extremos) a partir das representações gráficas; 

c. reconhece situações básicas envolvendo fenómenos periódicos em que as funções 
trigonométricas podem aparecer como modelos matemáticos adequados a responder 
a problemas que descrevem situações mais ou menos complexas; resolve problemas 
simples de modelação matemática no contexto da vida real; compreende e constrói 
argumentos matemáticos; 

d. exprime, oralmente e por escrito, ideias e explica raciocínios, procedimentos e 
conclusões; desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos 
e na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolve persistência, autonomia a lidar com situações que envolvam a Matemática 
no percurso escolar e na vida em sociedade; desenvolve interesse pela Matemática e 
valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 
humana e social. 

Ficha de avaliação / Trabalho 

de grupo 

 

Observação direta 

 

Trabalho desenvolvido nas aulas 

 

Auto e heteroavaliação 

A5 
 

Funções racionais 

a. Determina um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das 
relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais; analisa e compreende 
os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções: 1/ax; 

b. estuda intuitivamente, com auxílio da calculadora gráfica, o comportamento de 
funções racionais, dadas como o quociente de funções afins, onde o divisor é uma 
função não constante; em particular, estuda a existência de assíntotas ou o 
comportamento assintótico, quer para os valores “muito grandes” da variável, quer 
para valores “muito próximos” dos zeros dos denominadores das frações que as 
definem; 

c. utiliza métodos gráficos para resolver condições – equações e inequações, associadas 
à resolução de problemas; resolve problemas simples de modelação matemática, no 
contexto da vida real; 

d. exprime, oralmente e por escrito, ideias e explica raciocínios, procedimentos e 
conclusões; desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos 
e na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam 
a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; desenvolve interesse pela 
Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

 

Ficha de avaliação / Trabalho 

de grupo 

 

Observação direta 

 

Trabalho desenvolvido nas aulas 

 

Auto e heteroavaliação 



A6 
 

Taxa de variação 

a. calcula e interpreta a variação de uma função em contextos de problemas reais; 
calcula analiticamente a taxa de variação média entre dois pontos do domínio de uma 
função afim e quadrática; calcula, através da observação da representação gráfica, a 
taxa de variação média entre dois pontos do domínio de uma função polinomial e/ou 
racional;  

b. interpreta, geométrica e fisicamente, a taxa de variação média e a taxa de variação 
instantânea, em funções que modelem situações reais; reconhece, numérica e 
graficamente, a relação entre o sinal da taxa de variação e a monotonia de uma 
função;  

c. resolve problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida real; 
d. exprime, oralmente e por escrito, ideias, explica e justifica raciocínios, procedimentos 

e conclusões; desenvolve confiança nas suas capacidades, conhecimentos matemáticos 
e na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a sua aprendizagem; 
desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam 
a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; desenvolve interesse pela 
Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

Ficha de avaliação / Trabalho 

de grupo 

 

Observação direta 

 

Trabalho desenvolvido nas aulas 

 

Auto e heteroavaliação 

 
Saber ser/saber estar (SSE) 

Todos os Módulos 

➢ Realiza com empenho as tarefas propostas e os trabalhos de casa, participa oportuna e organizadamente e respeita 
colegas e professores.    

➢ Desenvolve atitudes promotoras do sentido de responsabilidade e de respeito pelos outros e pelas diferenças, 
adotando comportamentos colaborativos e participativos nos diversos contextos de aprendizagem. 

Notas: 

A avaliação final a atribuir em cada módulo é determinada tendo em conta a seguinte ponderação: 

➢ 95% (média aritmética de cada um dos descritores) 

➢ 5% (saber ser / saber estar) 

 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 

e atitudes que estão a ser avaliados; 

 
- Avaliação em contexto de ensino à distância (E@D):  
 - Durante o período em que os alunos estejam em modalidade de E@D a avaliação dos descritores deve ser realizada com instrumentos adaptados à 
circunstância dos alunos não estarem em regime presencial, tendo em conta a especificidade da disciplina.  
- Deve ser privilegiada a avaliação através da oralidade. A avaliação escrita deve ser realizada, sempre que possível, no momento da sessão síncrona, num 
tempo real limitado.  
- Sempre que os alunos se encontrem em modalidade de E@D, não há lugar à substituição de uma pontuação obtida pelo aluno, num ou mais descritores.  

- A avaliação em contexto de E@D não carece de aviso prévio, por parte do professor, ao aluno. 

 

 


