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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

TEMAS
TRANSVERSAIS

GEOMETRIA
Geometria analítica
no plano

Geometria analítica
no espaço
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CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

Lógica, Resolução
Matemáticas

de

Problemas,

História

e

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO
ALUNO A DESENVOLVER| (ACPA)*
O aluno no final do 10ºano deve
ser capaz de:

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

A-Utilizar de modo proficiente
diferentes
linguagens
e
símbolos associados à língua
materna, às tecnologias, à
precisa e em ligação com outros temas
matemáticos promovendo uma abordagem matemática e à ciência;
integrada no tratamento de conteúdos
B- Transformar a informação
pertencentes a outros domínios.
em conhecimento;

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)
10

Modelação matemáticos e de outras disciplinas.

nomeadamente para experimentar, investigar, I- Manipular e manusear
comunicar, programar, criar e implementar
materiais
e
instrumentos
algoritmos.
diversificados para controlar,
fazer verificações e utilizar, transformar, imaginar e
entre dois pontos no plano em função das respetivas resolver problemas numericamente, mas criar produtos e sistemas;
coordenadas;
também para fazer investigações, descobertas,
sustentar ou refutar conjeturas.
J- Ter consciência de si próprios

78

a nível emocional, cognitivo,
um dado segmento de reta, da equação cartesiana da mediatriz de
um segmento de reta, das equações e inequações cartesianas de e folhas de cálculo, no estudo de funções e psicossocial, estético e moral
um conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e da geometria.
por forma a estabelecer
equação cartesiana reduzida da circunferência;
consigo próprios e com os
ciar o papel da matemática no outros
uma
relação
desenvolvimento das outras ciências e o seu harmoniosa e salutar;
contributo para a compreensão e resolução dos
problemas da humanidade através dos tempos.
C- Desenvolver processos
planos coordenados; Equações cartesianas de retas paralelas a um
conducentes à construção de
dos eixos; Distância entre dois pontos no espaço; Equação do
plano mediador de um segmento de reta; Equação cartesiana Matemática os conteúdos abordados que para o produtos e de conhecimento,
reduzida da superfície esférica; Inequação cartesiana reduzida da efeito se revelem particularmente adequados.
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

esfera;

Cálculo vetorial no
plano e no espaço

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO
ALUNO A DESENVOLVER| (ACPA)*
O aluno no final do 10ºano deve
ser capaz de:

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

usando recursos diversificados;

problemas: Norma
de um vetor; Multiplicação de um escalar por um vetor e a sua
relação com a colinearidade de vetores e com o vetor simétrico;
Soma e diferença entre vetores; Propriedades das operações com
vetores; Coordenadas de um vetor; Vetor-posição de um ponto e
respetivas coordenadas; Coordenadas da soma e da diferença de
vetores; Coordenadas do produto de um escalar por um vetor e do
simétrico de um vetor; Relação entre as coordenadas de vetores
colineares; Vetor diferença de dois pontos; Cálculo das respetivas
coordenadas; Coordenadas do ponto soma de um ponto com um
vetor; Cálculo da norma de um vetor em função das respetivas
coordenadas; Vetor diretor de uma reta; Relação entre as
coordenadas de um vetor diretor e o declive da reta; Paralelismo
de retas e igualdade do declive;

ou desenvolver projetos que mobilizem os D- Pensar de modo abrangente
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas
e em profundidade, de forma
aprendizagens.
lógica, observando, analisando
informação, experiências ou
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e ideias, argumentando com
justificar
procedimentos,
raciocínios
e recurso a critérios implícitos ou
conclusões.
explícitos, com vista à tomada
de posição fundamentada;

generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do
cálculo vetorial;

H- Experimentar processos
próprios das diferentes formas
de arte;

progressos, lacunas e dificuldades na sua
F- Estabelecer objetivos, traçar
aprendizagem.
planos e concretizar projetos,
com
sentido
de
responsabilidade e autonomia;

equação vetorial de uma reta no plano e no espaço;
E- Adequar comportamentos
em contextos de cooperação,
partilha,
colaboração
e
competição;

FUNÇÕES
Generalidades
acerca de funções
reais de variável
real

reais
de variável real e funções definidas por expressões analíticas e
usá-las na resolução de problemas e em contextos de modelação;

gráficos de funções e usá-las na resolução de problemas e em
contextos de modelação;

funções pares e das funções ímpares; os intervalos de monotonia
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G- Adotar comportamentos
que promovem a saúde e o
bem-estar,
designadamente
nos hábitos quotidianos, na
alimentação, nos consumos, na
prática de exercício físico, na
sexualidade e nas suas relações
com o ambiente e a sociedade;
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO
ALUNO A DESENVOLVER| (ACPA)*
O aluno no final do 10ºano deve
ser capaz de:

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

de uma função real de variável real; os extremos relativos e
absolutos e usá-los na resolução de problemas e em contextos de
modelação;

Funções
quadráticas,
módulo e funções
definidas por ramos

raízes e a representação gráfica de funções quadráticas e usá-los
na resolução de problemas e em contextos de modelação;

definidas por ramos e a função módulo e usá-los na resolução de
problemas e em contextos de modelação;

de uma função e os gráficos das funções a.f(x), f(b.x), f(x+c) e f(x)+d
,a,b,c e d números reais, a e b não nulos e usá-las na resolução de
problemas e em contextos de modelação;

Polinómios

30
divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini; a Divisibilidade
de polinómios; o Teorema do resto; a Multiplicidade da raiz de um
polinómio e respetivas propriedades.

Oliveira de Azeméis, 26 de setembro de 2018
A Professora
Maria Manuela Pinho
O/A Coordenador(a) de Área disciplinar
_____________________________
O/A Coordenador(a) de Departamento
____________________________
LEGENDA:
*AE - Aprendizagens Essenciais.
* ACPA - Áreas de Competência-Chave do Perfil de Competências do Aluno à Saída do Século XXI.
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