
 
 

Ano letivo 2021 – 2022                            Matemática A                         10.º Ano de Escolaridade 

Quadro-síntese 

Semestre Tema 
Conteúdos de Aprendizagem 

Conteúdos 
Transversais 

Número de 
aulas de 45 

minutos 

Descritores do Perfil  
dos Alunos 

1.o
 

Atividades de 

diagnóstico 

 

. Funções do tipo   2 , 0 f x ax a  ; Equações do 2.º grau; Áreas e volumes. 

(gestão flexível) 
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. Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado (A, B, G, I, J)  

. Criativo (A, C, D, J) 

. Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

. Indagador/ Investigador 

 (C, D, F, H, I)  

. Respeitador da diferença/ 

do outro (A, B, E, F, H) 

. Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

. Questionador (A, F, G, I, J) 

. Comunicador (A, B, D, E, H)  

. Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

. Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

. Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G) 

Geometria 

analítica no 

plano e no 

espaço 

. Referenciais cartesianos no plano. Retas paralelas aos eixos e semiplanos 

. Referenciais cartesianos no espaço. Planos paralelos aos planos coordenados e 

retas paralelas a um dos eixos coordenados 

. Distância entre dois pontos 

. Ponto médio de um segmento de reta; mediatriz (plano mediador) de um 

segmento de reta; equação reduzida da circunferência (superfície esférica); 

inequação que define um círculo (esfera) 

44 

Cálculo 

vetorial no 

plano e no 

espaço 

. Vetor. Norma de um vetor; soma e diferença entre vetores. Multiplicação de 

um escalar por um vetor. Vetores colineares.  

. Propriedades das operações com vetores 

.  Coordenadas de um vetor; vetor-posição de um ponto e respetivas 

coordenadas 

. Operar com coordenadas de vetores. Norma de um vetor em função das 

coordenadas  

. Equação vetorial da reta, no plano e no espaço 

28 

Funções 

(generalidades) 

. Generalidades de funções reais de variável real: zeros; monotonia e extremos; 

sentido das concavidades e paridade. 

  

8 

Testes e Fichas de Avaliação; Apresentação; Autoavaliação 
 14 



 
 
 

Quadro-síntese 

Semestre Tema Conteúdos de Aprendizagem 
Conteúdos 

Transversais 

Número de 
aulas de 45 

minutos 

Descritores do Perfil  
dos Alunos 

2.º 

Funções 

.Transformações geométricas de gráficos de funções:  af x ;  f bx ;  f x c  

e  f x d ;  a, b, c e d números reais com 0a  e  0b  

. Função quadrática 

. Funções definidas por ramos. Função módulo 

Idem ao 1.º 

semestre 

57 

Idem ao 1.º semestre 

Polinómios 
. Divisão euclidiana de polinómios. Regra de Ruffini; Divisibilidade de polinómios; 

Teorema do resto; a Multiplicidade da raiz de um polinómio 
32 

Testes e Fichas de Avaliação; Autoavaliação  13 

 

Domínios Transversais 

Lógica 

 Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 

linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

 Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos, incluindo provas e 

demonstrações.  

Resolução de 

problemas 
 Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de 

tecnologia, e avaliando a tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

História e Modelação 

Matemática 

 Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução dos problemas da 

humanidade através dos tempos. 

 Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

 



 
 
 

1.o semestre                                                                                                                                                          102 aulas de 45 minutos 

Atividades de diagnóstico (gestão flexível)                                                                                                                                          8 aulas de 45 minutos 

Tema 
Conteúdos de aprendizagem 

A.E.: Objetivos essenciais 
de aprendizagem 
Conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

Sugestões/recursos 

Número 
de aulas 

(45 
minutos) 

 

Geometria 

analítica no 

plano e no 

espaço 

 Retomar referenciais cartesianos ortonormados do plano; retas 

paralelas aos eixos coordenados; semiplanos 

 Identificar referenciais cartesianos ortonormados do espaço; 

planos paralelos aos planos coordenados; retas paralelas a um dos 

eixos coordenados 

 Reconhecer o significado da fórmula da medida da distância entre 

dois pontos no plano (e no espaço) em função das respetivas 

coordenadas.  

 Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um 

dado segmento de reta, da equação cartesiana da mediatriz de um 

segmento de reta, das equações e inequações cartesianas de um 

conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e da equação 

cartesiana reduzida da circunferência. 

 Reconhecer o significado das coordenadas do ponto médio de um 

segmento de reta; Equação do plano mediador de um segmento de 

reta; Equação cartesiana reduzida da superfície esférica; Inequação 

cartesiana reduzida da esfera. 

• Estabelecer conexões entre 

diversos temas matemáticos 

e de outras disciplinas.  

• Introduzir a Lógica à medida 

que vai sendo precisa e em 

ligação com outros temas 

matemáticos promovendo 

uma abordagem integrada no 

tratamento de conteúdos 

pertencentes a outros 

domínios. 

• Utilizar a tecnologia gráfica, 

geometria dinâmica e folhas 

de cálculo, no estudo de 

Funções e Geometria. 

Animações da escola Virtual e 

Leya Digital 

 Semiplanos 

 Coordenadas de pontos no 
espaço 

 Domínios planos 

 
Caderno de  exercícios e testes  

Quiz da Leya Digital  
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Tema Conteúdos de aprendizagem 

A.E.: Objetivos essenciais 
de aprendizagem 
Conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

Sugestões/recursos 

Número 
de aulas 

(45 
minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo vetorial 

no plano e no 

espaço 

 

 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. 

 Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas a 

generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do 

cálculo vetorial. 

 Reconhecer o significado e aplicar na resolução de problemas a 

equação vetorial de uma reta no plano e no espaço.  

 Reconhecer, analisar e aplicar na resolução de 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. 

• Introduzir a Lógica à medida 

que vai sendo precisa e em 

ligação com outros temas 

matemáticos promovendo 

uma abordagem integrada no 

tratamento de conteúdos 

pertencentes a outros 

domínios. 

 

• Comunicar, utilizando 

linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para 

descrever, explicar e justificar 

procedimentos, raciocínios e 

conclusões.  

 

• Avaliar o próprio trabalho 

para identificar progressos, 

lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

Manual Expoente 10, vol 1 –  

pág. 154 – 189 e pág 238 a 256 
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Manual Expoente 10, vol 1 –  

pág. 190 – 237 e pág 257 a 276 

 

Caderno de  exercícios e testes  

Quiz da Leya Digital 

 

 



 
 

2.o semestre                                                                                                                                                                  102 aulas de 45 minutos 

Tema Conteúdos de aprendizagem 
A.E.: Objetivos essenciais de 
aprendizagem Conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

Sugestões/recursos 
Número 
de aulas 

(45 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funções 

 Reconhecer, representar e interpretar graficamente 

funções reais de variável real e funções definidas por 

expressões analíticas e usá-las na resolução de 

problemas e em contextos de modelação. 

 Reconhecer e interpretar as propriedades 

geométricas dos gráficos de funções e usá-las na 

resolução de problemas e em contextos de 

modelação. 

 Reconhecer e interpretar a paridade; as simetrias 

dos gráficos das funções pares e das funções ímpares; 

os intervalos de monotonia de uma função real de 

variável real; os extremos relativos e absolutos e usá-

los na resolução de problemas e em contextos de 

modelação. 

 Reconhecer e interpretar graficamente a relação 

entre o gráfico de uma função e os gráficos das 

funções      ; , af x f bx f x c   e ; , , ef x d a b c d , 

com a, b, c e d números reais, a e b não nulos e usá-

las na resolução de problemas e em contextos de 

modelação. 

 Reconhecer e interpretar os extremos, sentido das 

concavidades, raízes e a representação gráfica de 

funções quadráticas e usá-los na resolução de 

• Estabelecer conexões entre diversos 

temas matemáticos e de outras 

disciplinas.  

 

• Introduzir a Lógica à medida que vai 

sendo precisa e em ligação com outros 

temas matemáticos promovendo uma 

abordagem integrada no tratamento 

de conteúdos pertencentes a outros 

domínios. 

 

• Utilizar a tecnologia para fazer 

verificações e resolver problemas 

numericamente, mas também para 

fazer investigações, descobertas, 

sustentar ou refutar conjeturas.  

 

• Utilizar a tecnologia gráfica, 

geometria dinâmica e folhas de 

cálculo, no estudo de funções e 

geometria. 

Manual Expoente 10, vol 2 –  

pág. 6 – 97  

Manual parte 2: da pág. 14 à pág. 29 

(alguns conceitos que não contam das 

AE)  

Animações da escola Virtual e Leya 

Digital 

 Função quadrática 
 Descobre a expressão da parábola 
 Descobre o referencial 
 

Caderno de  exercícios e testes  

Quiz da Leya Digital  
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problemas e em contextos de modelação 

Funções 

definidas por 

ramos 

Função módulo 

 

 Reconhecer, interpretar e representar graficamente 

funções definidas por ramos e a função módulo e usá-

los na resolução de problemas e em contextos de 

modelação.  

 

 

• Introduzir a Lógica à medida que vai 

sendo precisa e em ligação com outros 

temas matemáticos promovendo uma 

abordagem integrada no tratamento 

de conteúdos pertencentes a outros 

domínios. 

• Utilizar a tecnologia gráfica, 

geometria dinâmica e folhas de 

cálculo, no estudo de Funções e 

Geometria. 

• Comunicar, utilizando linguagem 

matemática, oralmente e por escrito, 

para descrever, explicar e justificar 

procedimentos, raciocínios e 

conclusões.  

• Avaliar o próprio trabalho para 

identificar progressos, lacunas e 

dificuldades na sua aprendizagem. 

 

 

 

Manual Expoente 10, vol 2 –  

pág. 98 a 114 

 

Animações da escola Virtual e Leya 

Digital 

Função módulo 
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Tema Conteúdos de aprendizagem 

A.E.: Objetivos essenciais de 
aprendizagem Conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

Sugestões/recursos 
Número 
de aulas 

(50 minutos) 



 
 

Polinómios Reconhecer, identificar e aplicar na resolução de 

problemas a 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. 

• Introduzir a Lógica à medida que vai 

sendo precisa e em ligação com outros 

temas matemáticos promovendo uma 

abordagem integrada no tratamento 

de conteúdos pertencentes a outros 

domínios. 

• Utilizar a tecnologia gráfica, 

geometria dinâmica e folhas de 

cálculo, no estudo de Funções e 

Geometria. 

• Comunicar, utilizando linguagem 

matemática, oralmente e por escrito, 

para descrever, explicar e justificar 

procedimentos, raciocínios e 

conclusões.  

• Avaliar o próprio trabalho para 

identificar progressos, lacunas e 

dificuldades na sua aprendizagem. 

Manual Expoente 10, vol 1 –  

pág. 114 – 150 

 

Animações da escola Virtual e Leya 

Digital 

Regra de Ruffini 
 

Caderno de  exercícios e testes  

Quiz da Leya Digital 

 

 

32 

 


