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Departamento:  DMCE                            Disciplina:   Matemática B                    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: 

Temas 
Transversais 

Raciocínio Matemático, Resolução De Problemas, Aplicações e a Modelação Matemática, História da Matemática, e a Comunicação Matemática 

Módulo Inicial 
10% 

• Resolver problemas de geometria  
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 

Geometria 
20% 

• Resolver problemas de geometria no plano e no espaço (alguns padrões geométricos planos 

(frisos), estudo de problemas de empacotamento, composição e decomposição de figuras 

tridimensionais, um problema histórico e sua ligação com a História da Geometria). 

• Identificar e usar referenciais cartesianos ortogonais e monométricos no plano e no espaço. 

• Reconhecer o significado da equação reduzida da reta no plano e da equação 𝑥 = 𝑥0. 

• 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. 

• Exprimir oralmente e por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade 

de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
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Funções  
20% 

• Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real. 

• Resolver problemas, envolvendo funções representadas gráfica e analiticamente em 

contextos de modelação.  

• Reconhecer, representar e interpretar graficamente funções reais de variável real.  

• Resolver problemas, envolvendo funções representadas gráfica e analiticamente em 

contextos de modelação.  

• Reconhecer propriedades das funções e dos seus gráficos, tanto a partir de um gráfico 

particular como usando calculadora gráfica, nomeadamente domínio, contradomínio, 

pontos notáveis, monotonia, extremos e simetrias. 

• Analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros com particular incidência 

nos gráficos da família das funções quadráticas.  

• Reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função, definida 

pela expressão f(x), e os gráficos das funções a.f(x), f(a.x), f(x+a) e f(x)+a ,com a positivo 

ou negativo.  

• 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.  

• Exprimir oralmente, e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade 

de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

 

 

 

 

 

a) Responsabilidade e 

integridade 

b) Excelência e exigência 

c) Curiosidade, reflexão e 

inovação 

d) Cidadania e participação 

e) Liberdade  

  Observação 

direta 

(interesse, 

empenho e 

participação) 

 Fichas de auto 

e 

heteroavaliação 
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Estatística 
15% 

• Reconhecer o papel relevante desempenhado pela Estatística em todos os campos do 

conhecimento abordando nomeadamente os conceitos de Recenseamento e Sondagem 

(população e amostra).  

• Organizar e interpretar dados de natureza quantitativa e qualitativa, variáveis discretas e 

contínuas. Interpretar medidas de localização de uma amostra: moda, média, mediana, 

quartis e percentis; medidas de dispersão: amplitude interquartil, variância, desvio 

padrão.  

• Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama 

de dispersão, o coeficiente de correlação e reta de regressão.  

• 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.  

• Exprimir oralmente, e por escrito, ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar 

raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 

da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade 

de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 

outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
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Movimentos 
Periódicos 

35% 

• Reconhecer o papel relevante desempenhado pela Estatística em todos os campos do 

conhecimento abordando nomeadamente os conceitos de Recenseamento e Sondagem 

(população e amostra).  

• Organizar e interpretar dados de natureza quantitativa e qualitativa, variáveis discretas e 

contínuas. Interpretar medidas de localização de uma amostra: moda, média, mediana, 

quartis e percentis; medidas de dispersão: amplitude interquartil, variância, desvio 

padrão.  

• Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama 

de dispersão, o coeficiente de correlação e reta de regressão.  

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

obtidos.  

• Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 

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. 

 

 


