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Introdução / Finalidades da disciplina / Principais conteúdos e / ou aprendizagens
pretendidas
A aprendizagem da matemática tem como principais finalidades o desenvolvimento de
competências ao nível do cálculo, do desenvolvimento do racíocinio, da capacidade de
resolução de problemas e da comunicação com vista ao perfil do aluno para o século
XXI.

A aquisição destas competências torna-se imprescindível para desenvolver capacidades
que premitam dar resposta às exigências duma maior adaptabilidade às diferentes
mudanças quer estas surjam ao nível tecnológico quer surjam ao nível da mudança de
profissão; assim, o aluno deverá desenvolver hábitos de trabalho, ganhar autonomia e
independência, tornar-se responsável e empreendedor e estar preparado para realizar
formação ao longo da vida. Os conhecimentos a adquirir e capacidades a desenvolver
durante o ano lectivo são os seguintes:


Capacidade de cálculo e racíocinio



Descobrir e relacionar conceitos



Formular e generalizar a partir de experiências



Resolver problemas e prever resultados



Interpretar e criticar resultado

Temas a desenvolver:
1º Período




Esquema sequencial do programa
2º Período

Módulo inicial
Geometria no plano e
no espaço
Estudo das funções
(1ª parte)





Funções
polinomiais;
função quadrática
e cúbica; gráficos
de funções
Estatística

3º Período


Movimentos
periódicos e
funções
trigonométricas

Atividades a desenvolver pelos alunos, avaliação e classificação:
Ao longo do ano, serão solicitadas aos alunos, para além da sua assiduidade,
pontualidade, participação interessada e comportamento adequado na aula, diversas
actividades, nomeadamente, resolução de problemas e atividades de investigação,
elaboração de relatórios, uso de tecnologia e realização de testes e fichas de
avaliação.

Todas estas solicitações são avaliadas e contribuem para a atribuição de uma
classificação no final de cada período e no final do ano letivo. Nestas classificações,

que correspondem a todo o trabalho desenvolvido pelo aluno desde o início do ano, os
pesos atribuídos a cada componente são os seguintes:

Domínios
Conhecimentos e
capacidades
Atitudes e
comportamentos

Actividades
Testes
Trabalhos, relatórios e outras atividades
Participação e empenho
Sentido de responsabilidade
Relação com os outros

Peso na
classificação
90 %
10 %

Nota: Na avaliação de cada período, será tida em conta a média aritmética dos testes,
trabalhos e outras atividades efetuadas até ao momento.

Material necessário às aulas
Os alunos devem trazer para as aulas o manual adoptado, caderno diário e material de
escrita e calculadora gráfica.

