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Departamento:  DMCE                       Disciplina:   Matemática Aplicada às Ciências Sociais                Anos de escolaridade:  10.º  

Domínios e 
ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Áreas de Competências e 
valores do Perfil do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Métodos de Apoio 
à Decisão 

40% 

• Compreender os diferentes sistemas de votação.  

• Compreender como se contabilizam os mandatos nalgumas eleições.  

• Compreender que os resultados podem ser diferentes se os métodos de contabilização dos 

mandatos forem diferentes.  

• Analisar algumas situações paradoxais.  

• Compreender que há limitações à melhoria dos sistemas de eleições.  

• Compreender a problemática da partilha equilibrada.  

• Experimentar os algoritmos usados em situações de partilha no caso contínuo e no caso 

discreto.  

• Compreender que a aplicação de algoritmos de partilha diferentes pode produzir resultados 

diferentes.  

• Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados 

obtidos.  

• Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.  

• Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real.  

• Resolver problemas e atividades de investigação tirando partido da tecnologia, 

nomeadamente da calculadora gráfica e de programas como a Folha de Cálculo. 

• Desenvolver competências sociais de intervenção. 

A. Linguagens e textos  

B. Informação e 

comunicação 

C. Raciocínio e resolução de 

problemas 

D. Pensamento crítico e 

criativo  

E. Relacionamento 

interpessoal 

F. Autonomia e 

desenvolvimento pessoal 

G. Bem-estar e saúde 

H. Sensibilidade estética e 

artística 

I. Saber técnico e 

tecnológico 

J. Consciência e domínio do 

corpo 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de 

avaliação 

 Minifichas 

(individuais e a 

pares) 

 Questões de 

aula 

(individuais e a 

pares) 

 Apresentações 

orais 

 Atividades de 

pesquisa 

 Trabalho de 

grupo 

 Grelhas de 

registo de 

comportamento 

e de atitudes 

  Observação 

direta 

(interesse, 

Estatística 
40% 

• Reconhecer a importância da Estatística na sociedade atual.  

• Formular questões, organizar, representar e tratar dados recolhidos para tirar conclusões 

numa análise crítica e consciente dos limites do processo de matematização da situação. 

• Selecionar e usar métodos estatísticos adequados à análise de dados, nomeadamente 

processos de amostragem, reconhecendo o grau de incerteza associado.  
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• Construir, ler e interpretar tabelas e gráficos.  

• Calcular medidas de localização e de dispersão de uma amostra, discutindo as limitações 

dos diferentes parâmetros estatísticos.  

• Interpretar e comparar distribuições estatísticas.  

• Interpretar distribuições bidimensionais.  

• Utilizar modelos de regressão linear na análise da relação entre duas variáveis 

quantitativas.  

• Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados 

obtidos.  

• Usar a tecnologia, nomeadamente a calculadora gráfica e a Folha de Cálculo na resolução 

de problemas.  

• Exprimir e fundamentar as suas opiniões, revelando espírito crítico.  

• Desenvolver competências sociais de intervenção. 

 

a) Responsabilidade e 

integridade 

b) Excelência e exigência 

c) Curiosidade, reflexão e 

inovação 

d) Cidadania e participação 

e) Liberdade  

empenho e 

participação) 

 Fichas de auto 

e 

heteroavaliação 

Modelos 
Matemáticos  

20% 

• Identificar a matemática utilizada em situações reais.  

• Sensibilizar para os problemas matemáticos da área financeira (impostos, inflação, 

investimentos financeiros, empréstimos, etc.).  

• Desenvolver competências de cálculo e de seleção de ferramentas adequadas a cada 

problema.  

• Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os resultados 

obtidos.  

• Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.  

• Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real ou de outras 

disciplinas.  

• Resolver atividades de investigação recorrendo à tecnologia (calculadora gráfica ou 

computador).  

• Desenvolver competências sociais de intervenção. 

NOTA: Os instrumentos a utilizar serão selecionados de acordo com o perfil da turma e dos alunos. 
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Nas situações de suspensão das atividades letivas presenciais as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas 

e assíncronas que serão avaliadas com base nos parâmetros apresentados na tabela seguinte: 

 

NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

NOMENCLATURA INSUFICIENTE (INS) SUFICIENTE (SF) BOM (B) MUITO BOM (MB) 

10.º, 11.º e 12.ºAnos 1 - 4 5 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 

N
ív

e
is

 d
e
 D

e
se

m
p
e
n
h
o
 

Sessões Síncronas: 
Assiduidade 

 
 

Participação 

O aluno não esteve 
presente.  

 
 

Nunca participa. 

O aluno esteve 
presente em, pelo 

menos 25% de sessões. 
 

Participa raramente. 
 

O aluno esteve 
presente em, pelo 

menos, 50%. 
 

Participa, algumas 
vezes, com 
correção. 

O aluno esteve 
presente em, pelo 

menos, 75%. 
 

 Participa, muitas 
vezes, com correção. 

O aluno esteve 
presente em todas as 

sessões síncronas. 
 

Participa, 
sistematicamente, com 
empenho e correção. 

Sessões Assíncronas: 
concretização/empenho 
nas atividades propostas 

 

 

As atividades não 
foram concretizadas. 

 
 

Atividades 
parcialmente 
concretizadas 

demonstrando pouco 
empenho quer a nível 

de rigor científico quer 
a nível do espírito 

crítico. 

Atividades 
parcialmente 
concretizadas 

demonstrando algum 
rigor científico e 
espírito crítico. 

Atividades 
parcialmente 
concretizadas 

demonstrando rigor 
científico e espírito 

crítico. 

Atividades totalmente 
concretizadas 

demonstrando rigor 
científico e espírito 

crítico. 

 

 


