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Unidade 1 Trigonometria e funções trigonométrica                (40 aulas de 45 min) 

Objetivos gerais: 

 Definir as razões trigonométricas dos ângulos retos e obtusos e resolver triângulos 

 Definir ângulos orientados e as respetivas medidas de amplitude 

 Definir rotações segundo ângulos orientados 

 Definir ângulos generalizados 

 Definir as razões trigonométricas dos ângulos generalizados 

 Definir medidas de ângulos em radianos 

 Definir funções trigonométricas e deduzir propriedades 

 Definir funções trigonométricas inversas 

 Resolver problemas 

 Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, oralmente e por escrito, com clareza e rigor lógico 

 Desenvolver destrezas a nível de cálculo numérico e algébrico 

 

Sugestões metodológicas: 

 Identificar os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento da unidade e integrá-los e mobilizá-los a partir da 

resolução de alguns exercícios 

 Solicitar aos alunos que descrevam procedimentos por via oral e por escrito 

 Integrar a exploração de recursos tecnológicos sempre que seja pertinente 

 Integrar a avaliação como processo de regulação, recorrendo à diversidade de instrumentos de avaliação 

 



 

 

 

Objetivos gerais: 

 Definir a inclinação de uma reta 

 Definir e conhecer propriedades do produto escalar 

 Determinar equações de planos no espaço 

 Resolver problemas 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico da matemática 

 Desenvolver destrezas a nível de cálculo numérico e algébrico 

Sugestões metodológicas: 

 Identificar os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento da unidade e integrá-los e mobilizá-los a partir da 

resolução de alguns exercícios 

 Solicitar aos alunos que descrevam procedimentos por via oral e por escrito 

 Levar os alunos a reconhecer resultados e de forma progressiva a justificá-los e/ou demonstrá-los 

 Integrar a exploração de recursos tecnológicos sempre que seja pertinente 

 Diversificar processos de resolução de problemas e discuti-los 

 Integrar a avaliação como processo de regulação, recorrendo à diversidade de instrumentos de avaliação. 

Unidade 3 Sucessões                                                              (44 aulas de 45 min) 

Objetivos gerais: 

 Caracterizar o conjunto dos majorantes e dos minorantes de um conjunto de números reais 

 Estudar propriedades elementares de sucessões reais 

 Utilizar o princípio de indução matemática 

 Calcular o termo geral de progressões aritméticas e geométricas 

 Calcular a soma de um número finito de termos de progressões aritméticas e geométricas 

 Definir o limite de uma sucessão 

 Resolver problemas 

 Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, oralmente e por escrito, com clareza e rigor lógico 

 

 

 

Sugestões metodológicas: 

 Solicitar aos alunos que descrevam procedimentos por via oral e por escrito 

 Levar os alunos a reconhecer resultados e de forma progressiva a justificá-los e/ou demonstrá-los 

 Integrar a exploração de recursos tecnológicos sempre que seja pertinente 

 Diversificar processos de resolução de problemas e discuti-los 

 Integrar a avaliação como processo de regulação, recorrendo à diversidade de instrumentos de avaliação 

 

 

Unidade 2 Geometria analítica                                                 (32 aulas de 45 min) 



 

 

 

 

 

 

Unidade 4 Funções reais de variável real                                           (40 aulas de 45 min) 

Objetivos gerais: 

 Definir limite de uma função num ponto e estudar as respetivas propriedades fundamentais 

 Definir a noção de continuidade e as respetivas propriedades fundamentais 

 Definir assíntotas ao gráfico de uma função 

 Resolver problemas que envolvem funções racionais 

 Definir a noção de derivada 

 Aplicar a noção de derivada à cinemática do ponto 

 Operar com derivadas 

 Aplicar a noção de derivada ao estudo de funções 

 Resolver problemas que envolvem derivadas 

 Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, oralmente e por escrito, com clareza e rigor lógico 

 Desenvolver destrezas a nível de cálculo numérico e algébrico 

Sugestões metodológicas: 

 Identificar os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento da unidade e integrá-los e mobilizá-los a partir 

da resolução de alguns exercícios 

 Levar os alunos a reconhecer resultados e de forma progressiva a justificá-los e/ou demonstrá-los 

 Complementar a consolidação de aplicação de conhecimentos estabelecendo conexões entre diversos 

domínios 

 Integrar a exploração de recursos tecnológicos sempre que seja pertinente 

 Integrar a avaliação como processo de regulação, recorrendo à diversidade de instrumentos de avaliação 

Unidade 5 Estatística                                                                  (8 aulas de 45 min) 

Objetivos gerais: 

 Determinar os parâmetros da reta de mínimos quadrados 

 Resolver problemas em contexto de análise de dados bivariados 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico da matemática 

 Revelar espírito crítico, de rigor e de confiança nos raciocínios 

 Desenvolver destrezas a nível de cálculo numérico e algébrico 

Sugestões metodológicas: 

 Identificar os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento da unidade e integrá-los e mobilizá-los a partir 

da resolução de alguns exercícios 

 Complementar a consolidação de aplicação de conhecimentos estabelecendo conexões entre diversos 

domínios 

 Integrar a exploração de recursos tecnológicos sempre que seja pertinente 

 Integrar a avaliação como processo de regulação, recorrendo à diversidade de instrumentos de avaliação 


