
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Matemática  Ano: 12º  Curso: Profissional (300 horas) 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º A7 – Probabilidade 

• Fenómenos aleatórios. 

• Argumento de simetria e lei de Laplace. 

• Modelos de probabilidade em espaços finitos. Variáveis quantitativas. Função massa 
de probabilidade ou distribuição de probabilidade. 

• Probabilidade condicional. Árvore de probabilidades. Acontecimentos independentes. 

• Modelo normal. 

24 

1.º A8 – Modelos discretos 

• Sucessões 
- A sucessão real como função de variável natural; 
- Progressões aritméticas; 
- Progressões geométricas; 
- Comparação entre o crescimento linear e o crescimento exponencial; 

- Estudo intuitivo da sucessão de termo geral 
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matemática. 

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo discreto mais 
adequado à descrição da situação. 

30 

1.º/2.º 
A9 – Funções de  
crescimento 

• Funções de crescimento 
- Função exponencial de base superior a um; 
- Função logarítmica de base a (a>1). Logaritmo de um número; 
- Função logística; 
- Resolução de equações e inequações (no contexto da resolução de problemas). 

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 
adequado à descrição da situação. 

30 



2.º 
A10 – Problemas de 
otimização 

• Resolução de problemas envolvendo taxas de variação e extremos de funções de 
famílias já estudadas, com recurso à calculadora gráfica:  

- Taxa de variação média num intervalo;  
- Taxa de variação num ponto;  
- Sinais das taxas de variação e monotonia da função;  
- Zeros da taxa de variação e extremos da função. 

• Resolução de problemas de programação linear. 

30 

 
 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 

 

 

 

 

A7 - Probabilidade 

a. Compreende a diferença entre fenómenos determinísticos e fenómenos aleatórios e 
identifica acontecimentos (impossível, certo, elementar, composto, incompatíveis 
contrários e equiprováveis) em espaços finitos. 

b. Calcula a probabilidade de acontecimentos utilizando a lei de Laplace ou as propriedades 
da probabilidade. Ilustra a forma de cálculo de probabilidades de acontecimentos 
utilizando uma árvore de probabilidades. 

c. Constrói modelos de probabilidade em situações simples e usa-os para calcular a 
probabilidade de alguns acontecimentos. Conhece as propriedades básicas das distribuições 
de probabilidade. 

d. Conhece a probabilidade condicionada e identifica acontecimentos independentes. 
e. Calcula probabilidades com base na família de modelos Normal. 

f. Resolve	 problemas	 envolvendo	 cálculo	 de	 probabilidades,	 concebendo	 e	 aplicando	
estratégias	para	a	sua	resolução	e	avaliando	a	plausibilidade	dos	resultados. 

g. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Fichas de avaliação  
 
 

Questões de aula 
 
 

Auto e heteroavaliação 



A8 – Modelos 
discretos 

a. Reconhece e dá exemplos de situações em que os modelos de sucessões (e em particular, 
de progressões aritméticas ou geométricas) sejam adequados. 

b. Trabalha numérica e graficamente com sucessões reais e estuda as suas propriedades, 
identificando sucessões monótonas e sucessões limitadas. 

c. Distingue crescimento linear de crescimento exponencial. 
d. Determina a razão, o termo geral, a soma de um número finito de termos e estuda a 

monotonia de uma progressão aritmética. 
e. Determina a razão, o termo geral, a soma de um número finito de termos e estuda a 

monotonia de uma progressão geométrica. 

f. Resolve problemas simples envolvendo progressões aritméticas e geométricas, concebendo	
e	aplicando	estratégias	para	a	sua	resolução	e	avaliando	a	plausibilidade	dos	resultados. 

g. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Fichas de avaliação  
 
 

Questões de aula 
 
 

Auto e heteroavaliação 

A9 – Funções de 
crescimento 

a. Reconhece e dá exemplos de situações em que os modelos exponenciais são bons modelos 
quer para o observado quer para o esperado. 

b. Conhece as principais propriedades das funções exponenciais (de base superior a um) e usa 
as regras operatórias das exponenciais ou a tecnologia para encontrar valores ou gráficos 
que respondam a possíveis mudanças nos parâmetros. 

c. Reconhece o logaritmo como solução de equações exponenciais e a função logarítmica 
como inversa da exponencial. Estuda propriedades das funções logarítmicas e conhece e 
aplica as regras operatórias dos logaritmos. 

d. Conhece algumas propriedades da função logística, enquanto modelo de fenómenos 
reconhecíveis em aplicações a estudos feitos em outras disciplinas. 

e. Resolve equações e inequações simples usando as funções exponenciais, logarítmicas e 
logísticas (no contexto da resolução de problemas). 

f. Resolve problemas usando diferentes modelos de funções de crescimento, concebendo	e	
aplicando	estratégias	para	a	sua	resolução	e	avaliando	a	plausibilidade	dos	resultados. 

g. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Fichas de avaliação  
 
 

Questões de aula 
 
 

Auto e heteroavaliação 

 

 

 

 

A10 – Problemas de 
otimização 

a. Calcula e interpreta geometricamente a taxa média de variação de uma função e a derivada 
de uma função num ponto. Relaciona a forma do gráfico de uma função com os sinais dos 
declives das retas tangentes e a análise dos extremos. 

b. Reconhece numérica e graficamente a relação entre o sinal da taxa de variação e a 
monotonia de uma função e entre os zeros da taxa de variação e os extremos de uma 
função. 

c. Resolve problemas de aplicações simples envolvendo a determinação de extremos de 
funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 

 

Fichas de avaliação  
 
 

Questões de aula 
 
 



d. Representa graficamente e determina as coordenadas dos vértices da região admissível de 
um sistema de inequações lineares. 

e. Otimiza funções lineares em regiões admissíveis. 

f. Resolve problemas de programação linear,	concebendo	e	aplicando	estratégias	para	a	sua	
resolução	e	avaliando	a	plausibilidade	dos	resultados. 

g. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

 

Auto e heteroavaliação 

 
Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 


