
	

	

 
 

 

 

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário   Áreas/Disciplina: Matemática A  Ano: 11.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico x Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáticos/Domínios 
Instrumentos 

de Avaliação 

Tempos 

Letivos 

1.º 

 
Trigonometria e funções 
trigonométricas 
 
 
 
 
 
 

• Extensão da trigonometria a 
ângulos retos e obtusos e resolução 
de triângulos.  

•  Ângulos orientados, ângulos 
generalizados e rotações.  

• Razões trigonométricas e ângulos 
generalizados.  

• Funções trigonométricas 

 
 
 
Avaliação 
diagnóstica 

 
 

Testes 
 
 
Fichas 
 
 
Observação 
direta 

 
 

Autoavaliação 
 
 
 
 
 

76 

Sucessões		
 

• Conjunto dos majorantes e 
conjunto do minorantes de uma 
parte não vazia de ℜ .  

•  Generalidades acerca de 
sucessões.  

•  Princípio de indução matemática.  
• Progressões aritméticas e 

geométricas. 

2.º 

 
Sucessões 

• Limites de sucessões. 

76 

 
Funções Reais de variável Real 
 
 
 

• Limite segundo Heine de funções 
reais de varável real. 

• Continuidade de funções.  
•  Assíntotas do gráfico de uma 

função.  
• Derivadas de funções reais de 

varável real e aplicações. 

Geometria Analítica 
• Declive e inclinação de uma reta 

no plano. 
•  Produto escalar de vetores.  

3.º 

Geometria Analítica • Equações de planos no espaço 

36 

 
Estatística  

• Características Amostrais 
(conteúdo do 10º ano)  

•  Reta de mínimos quadrados, 
amostras bivariadas e coeficiente 
de correlação 

 

Obs.:	Nos	tempos	letivos	previstos,	estão	incluídos	os	tempos	para	aplicação	do	instrumentos	de	avaliação. 



Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes realizados durante o ano, arredondado à décima. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades, por período lectivo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) O valor a atribuir neste parâmetro deve resultar da média aritmética de todas as fichas de avaliação 

realizadas, durante o ano, arredondado à décima. 
No 1.º e 2.º período, as fichas de avaliação serão realizadas em duas partes. Cada uma das partes será 
objecto de marcação prévia, terá a duração de 45 minutos e será cotada para 100 pontos.  
No 3.º período a ficha de avaliação terá apenas uma parte cotada para 200 pontos. 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas.  
 

Tendo em conta os documentos curriculares e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos programas e metas curriculares, evidenciando não ter qualquer 
dificuldade na disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos programas e metas curriculares, evidenciando ter muita facilidade na 
disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 

(Bom) 
14 a 17 valores 



capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  
• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nos programas e metas curriculares, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos programas e metas curriculares, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


