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“Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um
dia.
Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida.”

Lao-Tsé

Resumo
O presente relatório de estágio pedagógico surge no âmbito da disciplina
Estágio e Relatório, integrada no plano de estudos do 2º ano do Mestrado em Ensino
da Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário. Este relatório pretende
apresentar todo o trabalho desenvolvido por mim e pelo Núcleo de Estágio durante o
presente ano letivo de 2012/2013 na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, em
Coimbra.
Neste relatório, pretendo descrever, de forma resumida, o empenho e
trabalho do Núcleo de Estágio na preparação/planificação/observação de aulas, na
elaboração do Plano Anual de Atividades, na preparação de todas as atividades
realizadas ao longo do presente ano letivo, como seminários, reuniões e formações,
entre outras.
No final deste relatório, farei uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido ao
longo deste ano letivo, que me fez crescer pessoal e profissionalmente.

Palavras Chave: Projeto, Relatório, Mestrado, Ensino

Abstract
The present report of teaching practice is a componente of the course
Internship and Report integrated in the Master’s degree 2nd year study plan in the
Master’s degree 2nd year study plan in Teaching of Mathematics in the 3rd Cycle of
Basic Education and Secondary Education. The following report considers all the
work done and developed in colaboration with internship during the present scholar
year 2012/2013 at Quinta das Flores Primary and Secondary School in Coimbra.
It will be presented an overview and insight on the effort and work done by
the internship in the preparation/planification, as well as observation/assistance of
classes, preparation of Annual Activity Plan, as well of other activities put together
during the present year, and also seminars, meeting, workshops, among others.
At the end of the report I present a reflexion on the work developed
throughout the scholar year, experience which allowed me to grow personally and
professionally.

Keywords: Project, Report, Master’s Degree, Teaching

[i]

[ ii]

Agradecimentos
Em primeiro lugar, é preciso agradecer ao Orientador Cooperante, Dr. José
Carlos Balsa, que durante este ano letivo foi a pessoa que mais nos acompanhou e
partilhou toda a sua sabedoria e experiência para podermos crescer pessoal e
profissionalmente. Tinha sempre uma história interessante para nos contar, de
situações que durante a sua carreira profissional presenciou.
De igual modo, quero agradecer ao Orientador Científico, Doutor Jaime
Carvalho e Silva, outro exemplo de sabedoria que, dentro da sua disponibilidade,
arranjou sempre um tempinho para estar presente na realização de atividades na nossa
escola.
Às minhas colegas de estágio Helena Alves e Maria João Santos que, para
além de todo o trabalho que partilhámos, me ajudaram em momentos de maior tensão;
a nossa entreajuda foi fundamental, assim como o trabalho em equipa.
À Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, em particular à Direção da
Escola, em especial ao Dr. Sobral Henriques, atual diretor da escola, e aos docentes e
funcionários pelo apoio, respeito, carinho e simpatia que tiveram para comigo.
Aos alunos do 10.º B e 11.º F, pela cooperação, respeito e carinho
demonstrados durante todo o ano letivo.
Aos meus pais e irmãos, sempre presentes e importantes.
Ao Nuno, pela imensa paciência e apoio ao longo deste ano de trabalho e,
principalmente, nesta fase final.
À Tânia Rodrigues, minha amiga e colega de quarto, uma pessoa com quem
podia sempre contar quando chegava a casa e partilhar todos os momentos vividos ao
longo deste ano.
À restante família e amigos que sempre me apoiaram e me ajudaram no que
lhes era possível.

[ iii ]

[ iv]

Conteúdo
Resumo................................................................................................................................................... i
Abstract .................................................................................................................................................. i
Agradecimentos.................................................................................................................................... iii
Lista de Figuras .................................................................................................................................... vii
Capítulo 1 .............................................................................................................................................. 1
Introdução ............................................................................................................................... 1
Capítulo 2 .............................................................................................................................................. 3
O meio escolar ......................................................................................................................... 3
O meu percurso (casa - Escola)..................................................................................................................... 3
Caracterização da Escola .............................................................................................................................. 4
A Sala de Trabalhos ...................................................................................................................................... 7
A turma 10º B – Matemática A ..................................................................................................................... 8
A turma 11º F – Matemática Aplicada às Ciências Sociais ......................................................................... 10
Capítulo 3 ............................................................................................................................................ 11
Um ano de novas experiências .............................................................................................. 11
Capítulo 4 ............................................................................................................................................ 25
Atividades não letivas ........................................................................................................... 25
Reuniões Intercalares e Reuniões de Avaliação ......................................................................................... 25
Reuniões de Grupo Disciplinar ................................................................................................................... 26
Reuniões do Conselho Geral ....................................................................................................................... 26
Tardes do Núcleo da APM de Coimbra ....................................................................................................... 27
Workshop’s do Softciências ........................................................................................................................ 28
Projeto Salta Barreiras ................................................................................................................................ 29
Exibição do Filme “Ágora”e exposição “Matemática no feminino” ........................................................... 30
Olimpíadas Portuguesas da Matemática .................................................................................................... 32
Clube da Matemática/Campeonato de Jogos Matemáticos ...................................................................... 33
Cálculo Mental ............................................................................................................................................ 35
Canguru Matemático .................................................................................................................................. 36
PmatE – Competições Nacionais da Ciência – Universidade de Aveiro ...................................................... 38
Aulas Aberta: Doutor Jaime Carvalho e Silva -“Funções” ........................................................................... 39
Aula Aberta: Doutor Eduardo Marques de Sá – “Piões que dormem, Piões que voam” ........................... 40
Formação de Calculadoras CASIO no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências
e Tecnologias da Universidade de Coimbra ................................................................................................ 41
Ação de Formação “Iniciação ao uso das potencialidades das calculadoras com incidência nas
funções” ...................................................................................................................................................... 42
Ação de Formação “Bolsa de Professores Classificadores” ........................................................................ 43
Cerimónia “Matemática nas Flores” ........................................................................................................... 44
Capítulo 5 ............................................................................................................................................ 47
Conclusão/Reflexão ............................................................................................................... 47
Capítulo 6 ............................................................................................................................................ 49
Bibliografia/Webgrafia ......................................................................................................... 49
Capítulo 7 ............................................................................................................................................ 51
Lista de Anexos ...................................................................................................................... 51

[v]

[ vi]

Lista de Figuras
Figura 1: Trajeto Diário casa-Escola ............................................................................. 3
Figura 2: A Escola antes das obras ................................................................................ 5
Figura 3: A Escola depois das obras .............................................................................. 6
Figura 4: O Núcleo de Estágio com a presença do orientador científico ....................... 7
Figura 5: Gráfico representativo do tempo que os alunos demoram de casa à Escola (à
esquerda) e Gráfico representativo do meio de transporte usado pelos alunos nesse
percurso (à direita) ........................................................ Erro! Marcador não definido.
Figura 6: Foto de turma com os professores de Matemática ......................................... 9
Figura 7: Foto de turma com os professores de MACS ............................................... 10
Figura 8: Página da disciplina no Moodle para a turma 10º B ..................................... 12
Figura 9: Página da disciplina no Moodle para a turma 11º F ..................................... 13
Figura 10: Cartaz ProfMat2012 e XXIII SIEM ........................................................... 15
Figura 11: As pastas organizadas no secretariado do evento ....................................... 16
Figura 12: A Professora Doutora Piedade Vaz e os alunos de Realidade Escolar I e II
na primeira visita à nossa Escola ................................................................................. 18
Figura 13: Eu a lecionar uma aula ao 10º B (à esquerda) e ao 11º F (à direita)........... 20
Figura 14: Logótipo do Softciências ............................................................................ 28
Figura 15: Cartaz de divulgação do Filme "Ágora" ..................................................... 30
Figura 16: Comunidade na Assistência do Auditório (à esquerda), os apresentadores
do filme e uma aluna que declamou um poema (à direita). ......................................... 31
Figura 17: Exposição dos trabalhos com o tema "Matemática no feminino". ............. 31
Figura 18: Cartaz das XXXI Olimpíadas Portuguesas da Matemática. ....................... 32
Figura 19: Cartaz de divulgação do Campeonato de Jogos Matemáticos na nossa
Escola ........................................................................................................................... 33
Figura 21: Certificado de Participação do Campeonato de Jogos Matemáticos (à
esquerda) e o Certificado de Classificação do Campeonato de Jogos Matemáticos
(exemplo do 1º lugar, à direita).................................................................................... 34
Figura 20: Técnica para acalmar um aluno irrequieto, jogar com ele. ......................... 34
Figura 22: Alunos do EB que participaram na Semifinal do concurso (à esquerda) e o
Certificado de Participação dos alunos do EB (à direita). ........................................... 35
Figura 23: Alguns professores do Grupo com as três alunas vencedoras do concurso
do ES (à esquerda) e o Certificado de Participação dos alunos do ES (à direita). ....... 36
Figura 24: Cartaz Oficial do concurso a nível nacional "Canguru Matemático". ........ 36
Figura 25: A equipa da nossa escola que ficou em 2º lugar no EquaMat7 .................. 39
Figura 26: Doutor Jaime a dinamizar a aula de motivação ao estudo de funções. ...... 39
Figura 27: Imagem alusiva à dança das funções .......................................................... 39
Figura 28: Alunos no final na sessão a tirar dúvidas e a “brincarem” com os Piões (em
ambas) .......................................................................................................................... 40
Figura 29: O Núcleo de Estágio na Formação das Calculadoras CASIO no
Departamento de Matemática. ..................................................................................... 41
Figura 30: Cartaz de divulgação da Cerimónia "Matemática nas Flores" ................... 44

[ vii ]

[ viii]

Capítulo 1
Introdução
Este documento tem como objetivo relatar as diversas atividades
desenvolvidas durante este ano letivo no estágio pedagógico, desde as descrições, às
reflexões. Durante este, fui recebida de braços abertos, como professora estagiária de
matemática na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, sob a orientação
pedagógica do Dr. José Balsa e sob a orientação científica do Doutor Jaime Carvalho e
Silva.
Para dar a conhecer o que foi, para mim, o estágio pedagógico, considero
necessário falar do meio escolar, nomeadamente do percurso feito diariamente de casa
para a Escola, da caracterização da Escola, das duas turmas do Dr. José Balsa, do
Núcleo de Estágio, do relato das atividades letivas e não letivas desenvolvidas pelo
referido Núcleo. Este era composto por quatro elementos: o Dr. José Balsa, pelas
minhas colegas Helena Alves e Maria João Santos e por mim.
No capítulo seguinte, apresento uma concisa descrição do meu percurso diário
(casa-Escola), uma caracterização da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores e
uma caracterização de cada uma das turmas do Orientador Cooperante, Dr. José Balsa.
No terceiro capítulo, encontram-se descritos os meus dez meses de estágio que
guardarei para sempre na minha memória.
No quarto capítulo, descrevo algumas das atividades não letivas, tais como
reuniões, aulas abertas, workshop’s/formações e todas as outras atividades do Plano de
Atividades em que de alguma forma, participei.
No quinto capítulo, estão algumas reflexões pessoais sobre o ano de estágio e
o quanto esta experiência me enriqueceu...
No capítulo seguinte, faço referência à bibliografia e webgrafia utilizada.
E, por último, indico a lista de anexos que são mencionados ao longo deste
relatório.
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Capítulo 2
O meio escolar

O meu percurso (casa - Escola)

Figura 1: Trajeto Diário casa-Escola

Durante este ano letivo, todos os dias, por volta das 7h 50m saía de casa,
fazia cerca de 4,5 km rumo à Escola e o mesmo percurso no sentido inverso ao final
de um dia, quase sempre, cheio de emoções fortes e de bastante trabalho.
Normalmente, demorava cerca de 10 minutos a fazer o percurso. Na figura 1,
em cima, pode observar-se o percurso que fazia todos os dias.
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Caracterização da Escola
A Escola Básica e Secundária Quinta das Flores foi construída em 1983 com
o intuito de acolher a Escola Secundária Jaime Cortesão, mas, devido à sua
necessidade na Baixa da Cidade de Coimbra, esta veio a constituir uma nova Escola e
a chamar-se Quinta das Flores. Esta Escola começou por receber os alunos excedentes
das Escolas Secundárias Avelar Brotero e Infanta D. Maria, assim como alunos que
viviam na periferia da cidade. Com o passar dos tempos, a Quinta das Flores foi
ganhando prestígio e, por isso, foi conseguindo atrair mais alunos. Também, os níveis
de sucesso escolar têm vindo a subir gradualmente.
Inicialmente, a Escola teria 40 000 m2, um bloco administrativo, quatro
blocos de salas de aulas, um pavilhão gimnodesportivo, três espaços desportivos
descobertos e um amplo espaço exterior com um pomar, um pequeno charco e uma
zona de pinhal. Havia, na altura, bastantes zonas de arborização e ajardinadas. A
Escola, localizada num vale onde havia cheias do rio Mondego, numa zona semirrural,
rapidamente se veio a transformar numa zona claramente urbana.
Para a “aliança” entre a Escola Básica e Secundária Quinta das Flores com o
Conservatório de Música de Coimbra, foram necessárias obras de monta na Escola,
surgindo assim o edifício renovado que hoje conhecemos. Essas obras demoraram
cerca de dois anos, levando a várias adaptações e mudanças.
As duas escolas têm estado unidas desenvolvendo um projeto em que
desempenham um papel fundamental na formação das crianças e jovens que
frequentam os cursos de ensino artístico especializado de música e de dança. Ao
mesmo tempo que seguem o plano de estudo do currículo nacional. A Formação
Musical, os Instrumentos, as Classes de Conjunto e as Técnicas de Dança são da
responsabilidade do Conservatório. Todas as outras disciplinas do currículo nacional
ficam ao encargo da Escola Quinta das Flores. A união fará destas crianças e jovens
futuros cidadãos com uma formação mais ampla e diversificada.
A Escola lecionava o 3º ciclo e o ensino secundário, mas, em 2000/2001,
veio a perder o 3º ciclo devido às políticas educativas. Em 2006/2007, voltou a
recuperar o 3º ciclo e, para além disso, introduziu na oferta educativa, os cursos
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profissionais. Em 2011/2012, foi incluído o 2º ciclo para alunos que frequentem o
ensino especializado na dança ou na música. Posso dizer que este ano houve uma
turma de dança no 5º ano e outra no 6º ano de escolaridade e o mesmo aconteceu para
a música.
Este ano letivo, a Escola sentiu-se obrigada a reencaminhar cerca de uma
centena de alunos do 10º ano para outras escolas nas redondezas pois não obtiveram
vaga na Quinta das Flores.
Durante 2012/2013, frequentaram a nossa Escola 1177 alunos. Houve duas
turmas de Ensino Artístico Especializado de Música do 2º ciclo, duas turmas de
Ensino Artístico Especializado de Dança do 2º ciclo, quatro turmas do Ensino
Artístico Especializado de Música do 3º ciclo, seis turmas de Ensino Regular do 3º
ciclo, dezanove turmas do Ensino Secundário dos Cursos Científico Humanísticos,
duas turmas do Ensino Secundário dos Cursos Tecnológicos e dez turmas do Ensino
Profissional dos seguintes cursos: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos,
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Instrumentista de Cordas e Teclas (com a
CMC), Instrumentista de Sopro e Percussão (com a CMC) e Instrumentista de Jazz
(com a CMC). Do total dos alunos inscritos, pode dizer-se que 300 alunos
frequentaram as duas escolas (EBSQF e CMC).
A Escola Básica e Secundária Quinta das Flores recebeu, este ano, vários
professores estagiários de diversas áreas: Matemática, Artes Visuais, Físico-Química,
Português-Francês, História e Geografia e Educação Física. O facto de a escola
possuir estes Núcleos de Estágios faz dela uma instituição dinâmica e jovem...

Figura 2: A Escola antes das obras
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Figura 3: A Escola depois das obras
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A Sala de Trabalhos

A Sala de Trabalhos
A sala de Trabalhos era o local da escola onde o Núcleo de Estágio passava
mais o seu tempo. Era nessa sala que o Núcleo de Estágio comentava as aulas que já
tinham sido dadas, preparava as próximas aulas e outras atividades, fazia seminários,
etc. Algumas vezes esteve presente o orientador científico.

Figura 4: O Núcleo de Estágio com a presença do orientador científico

Nesta sala, também trabalhavam os Núcleos de Estágio de História e
Geografia (os professores estagiários Cláudio Brito, João Tavares e Luís Santos, com
os

respetivos

orientadores

cooperantes

Pedro

Cunha

e

Cristina

Nolasco,

respetivamente de História e de Geografia) e de Português-Francês (a professora
estagiária Clotilde Nunes com as orientadoras cooperantes Eugénia Pardal e Lurdes
Falcão, respetivamente de Português e de Francês).
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A turma 10º B – Matemática A1
A turma B do 10º ano do Dr. José Balsa era constituída por trinta alunos,
doze raparigas e dezoito rapazes, com uma média de idades de quinze anos. Estes
alunos residem em Coimbra e na sua periferia (por exemplo, Lordemão, Antanhol,
Pereiros, Ribeira de Frades, Castelo Viegas, Barcouço, Cernache e Ançã) e deslocamse regularmente em veículo próprio, a pé ou de transportes públicos, de acordo com a
distância de cada um à escola. Nos dois gráficos abaixo, pode ver-se o tempo que os
alunos demoram de casa à escola, assim como o meio de transporte mais usado.

Figura 5: Gráfico representativo do tempo que os alunos demoram de casa à Escola (à esquerda) e
Gráfico representativo do meio de transporte usado pelos alunos nesse percurso (à direita)

Estes alunos eram simpáticos, empenhados e responsáveis, segundo a
autocaracterização de cada um, com a qual eu concordo, na generalidade.
Maioritariamente, os alunos demoravam entre 5 e 10 minutos a chegarem à
Escola.
O nível socioeconómico da maioria dos alunos da turma está acima da média
dado os Encarregados de Educação possuírem um grau académico superior e estarem
na sua maioria, (aproximadamente 93%) empregados.
Como estes alunos são da área científica, as suas disciplinas favoritas são a
Biologia, a Físico-Química e a Matemática. Como disciplina de que gostam menos e
em que sentem mais dificuldade referem o Português.

1

Todos estes dados da caracterização da turma do 10º B foram recolhidos do trabalho feito pelos meus
colegas estagiários Teresa Travassos (de Físico-Química) e Tiago Jacob (de Educação Física) no início
deste ano letivo, a partir de inquéritos feitos aos alunos.
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A turma 10º B – Matemática A

Figura 6: Foto de turma com os professores de Matemática
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A turma 11º F – Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Os alunos da turma F do 11º ano do Dr. José Balsa que tinham a disciplina de
Matemática Aplicada às Ciências Sociais eram apenas sete, cinco raparigas e dois
rapazes, com uma média de idades de dezasseis anos. Estes alunos residem também na
periferia de Coimbra (por exemplo, Pedreira, Almalaguês e Miranda do Corvo) e
deslocam-se regularmente em veículo próprio, a pé ou de transportes públicos, de
acordo com a distância de cada um à Escola.
Esta não era uma turma comum. As aulas podiam ser quase “explicações”
devido ao restrito número de alunos.
Como estes alunos são da área de línguas e humanidades, é normal que a
Matemática, neste caso, a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, não seja a sua
disciplina favorita; no entanto, os alunos demonstraram acompanhar bem a matéria,
precisando alguns, por vezes, de serem mais motivados.

Figura 7: Foto de turma com os professores de MACS

[ 10]

Capítulo 3
Um ano de novas experiências
Mal soube para que Escola ia estagiar, entrei em contato com o nosso
orientador cooperante, do qual obtive a informação de que me devia apresentar, assim
como as minhas colegas, no dia 1 de agosto de 2012. Depois da nossa apresentação,
fomos almoçar com o orientador cooperante que nos informou de vários aspetos que
devíamos rever durante os dias de férias que ainda nos restavam. Algumas dessas
indicações diziam respeito às turmas que teria a seu cargo: o décimo ano de
escolaridade, mais propriamente o 10ºB com a disciplina de Matemática A, e o décimo
primeiro ano, turma de continuidade do ano letivo anterior, o 11ºF com a disciplina de
Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Informou-nos também dos manuais
adotados pela Escola e as calculadoras que poderíamos adquirir como professores.
Falou-nos da importância de lermos a Lei de Bases do Sistema Educativo2 3, os
programas de Matemática do Ensino Básico e do Ensino Secundário, o Estatuto
da Carreira Docente e o Estatuto do Aluno.
Em seguida, acompanhou-nos à Escola e levou-nos à secretaria para
tratarmos da nossa “ficha pessoal” e para nos passarem um documento comprovativo
do nosso estatuto de professoras estagiárias de Matemática para podermos ir (entre
outras editoras) à Porto Editora, de Coimbra, solicitar os manuais de que
necessitávamos.
No dia oficial do começo do estágio, dia três de setembro, apresentámo-nos
na Escola ao nosso orientador. Estava também presente uma professora estagiária do
ano anterior que, amavelmente, nos fez uma visita guiada pela Escola, apresentandonos alguns funcionários e dizendo-nos a sua função na Escola. Mostrou-nos também
os espaços disponíveis para trabalharmos, desde as salas de aula aos laboratórios,
passando pela sala do Salta Barreiras.

2

De acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho
A Lei de Bases do Sistema Educativo é constituída pelos seguintes capítulos: âmbito e princípios,
organização do sistema educativo, apoios e complementos educativos, recursos humanos, recursos
materiais, administração do sistema administrativo, desenvolvimento e avaliação do sistema educativo,
ensino particular e cooperativo e disposições finais e transitórias. Em Portugal, existe a educação préescolar, a educação escolar (da qual faz parte o ensino básico, o ensino secundário e o ensino superior (o
ensino universitário e o ensino politécnico) e a educação extraescolar.
3
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Mostrou-nos também cacifos e armários que tínhamos à nossa disposição
para arrumarmos os materiais. Para termos acesso a esses cacifos e salas de aulas,
deram-nos as respetivas chaves. Foi na primeira semana, na Escola, que o professor
orientador nos informou de que, no 1º período, eu iria ficar responsável pelo 10º ano
(Matemática A) e as minhas colegas Helena Alves e Maria João Santos pelo 11º ano
(MACS). Nos restantes períodos, alternámos a lecionação nessas turmas de forma a
todas contactarmos e vivermos experiências diferentes com elas. Esta estratégia foi
importante porque constituíam realidades completamente diferentes e muito
enriquecedoras.
Foi-nos, então, dito que iria haver uma página na plataforma Moodle
(mocho) do Softciências para cada disciplina. Eu fiquei responsável pela dinamização
da página Mat A (10º B)_2012-13 e a minha colega Maria João Santos ficou
responsável pela página Macs II (11ºF)_2012-13. Esta página estava aberta à
colaboração e opinião de outros professores.

Figura 8: Página da disciplina no Moodle para a turma 10º B
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Figura 9: Página da disciplina no Moodle para a turma 11º F

Nestas páginas constavam os modelos de calculadora indicados para a
disciplina (ficando a escolha da mesma à responsabilidade do aluno e dos seus
encarregados de educação); os critérios de avaliação em vigor; alguns exames de anos
anteriores (no caso de MACS para o 11º F) e alguns testes intermédios (no caso de
Matemática A para o 10ºB) e suas respetivas correções do GAVE; as fichas de
trabalho realizadas com a turma e as suas propostas de resolução; os testes e minitestes
e as suas propostas de resolução; os trabalhos de casa para férias; como comunicação
entre alunos e professores havia, entre outros, desde esclarecimento de dúvidas como
informações sobre concursos relacionados com a disciplina (por exemplo, o Canguru
Matemático).
O começo do ano letivo ficou marcado por várias reuniões, desde as de
grupo disciplinar, até à reunião de professores para a entrega de horários, passando
pela reunião do Conselho de Turma do 10º B. O mais importante, para começar, seria
a elaboração das Planificações a Longo e Médio Prazo. As planificações a Curto Prazo
ir-se-iam ajustando de acordo com as aulas do dia a dia pois, por vezes, era preciso
ceder aulas a outras disciplinas ou não dar matéria nova devido à ausência de alunos
envolvidos em atividades da escola. Estas planificações foram feitas para as duas
turmas; eu fiz a da turma do 10ºB de Matemática A (vide Anexo 1 – Planificação a
Longo Prazo e Anexo 2 – Planificação a Médio Prazo), enquanto as minhas colegas
fizeram a do 11º F, de Matemática Aplicada Às Ciências Sociais (vide Anexo 3 –
Planificação a Longo Prazo e Anexo 4 – Planificação a Médio Prazo). Essas
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planificações eram a primeira coisa a fazer no início dos períodos, ajustando os
conteúdos ao número de aulas que lhes eram destinadas. Nunca foi necessário fazer
grandes alterações porque conseguimos sempre cumprir as planificações.
A fim de organizar os materiais arranjámos um dossiê para a turma do 10º B
– para colocar todos os planos de aula dados à turma, outro para a turma do 11º F –
para o mesmo efeito, e ainda outro para o Grupo de Matemática, para todos os
professores aí colocarem as planificações a longo, médio e curto prazos. Cada uma de
nós também tinha de arranjar um dossiê para colocar os planos de aulas e um breve
relatório das que fossemos lecionando. No total, lecionei dezasseis aulas ao 10º B e
onze ao 11º F.
Também no início do ano letivo, construímos os critérios de avaliação (vide
Anexo 5 – Critérios de Avaliação de Matemática A e Anexo 6 – Critérios de
Avaliação de Matemática Aplicada às Ciências Sociais) para cada uma das
disciplinas do Grupo Disciplinar (Matemática do Ensino Básico, Matemática A,
Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais e a Matemática para os
Cursos Profissionais) foram reajustados pelos professores do grupo e depois foram a
Conselho Pedagógico4. Após terem sido aprovados em grupo disciplinar, foram
entregues aos alunos para os Encarregados de Educação tomarem conhecimento.
Na segunda semana de estágio, começamos a construir o Plano de
Atividades (vide Anexo 7 – Plano de Atividades). O professor orientador cooperante
disponibilizou-nos o Plano de Atividades do ano anterior, explicando-nos algumas
dessas atividades. A partir dele, fizemos as alterações que achámos necessárias,
escolhemos os temas que pretendíamos trabalhar, e depois, em Reunião de Grupo, foi
discutido e aprovado por todos os seus elementos. Escolheram as atividades que nele
deveriam constar. Posteriormente, este nosso Plano de Atividades foi aprovado em
Conselho Pedagógico. Em fevereiro, elaborámos um relatório (vide Anexo 8 –
Relatório de Balanço de Atividades) para entregar ao Senhor Diretor no qual
fizemos um balanço do desenvolvimento das atividades propostas no Plano de
Atividades até ao momento. Este ano, entre outras atividades, foi adicionado ao Plano
de Atividades o Projeto Ciência Viva que, efetivamente, só para o próximo ano letivo

4

O Conselho Pedagógico “é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do
agrupamento de escola ou escola não agrupada, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente.” - Retirado
do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, Artigo 31.º, página 3344
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é que será posto em prática. Descrevo, no capítulo seguinte e de uma forma resumida,
as atividades que realizámos.
Como referi anteriormente, fizemos bastantes seminários (em média um por
semana). Entende-se por Seminários todos os momentos em que o Núcleo de Estágio
se reunia para discutir o dia a dia das aulas, de modo a que o progresso se fosse
notando: discussão da metodologia e estratégias a usar em sala de aula em alguns
momentos e discussão das diferentes formas de avaliação (por observação direta,
registando-se aula a aula, a participação, o empenho e o comportamento de cada
aluno, e a partir de testes de avaliação). Por exemplo, em seminário, depois de uma
breve leitura da didática dos temas Currículo e Dinâmica, trocámos algumas
impressões com o nosso Orientador.
Nos dias 4 a 7 de Outubro, a escola estava um pouco
diferente do normal. Nos dias 4 e 5, decorriam em simultâneo as
aulas e mais um encontro de professores de matemática, o ProfMat
2012, mas agora na nossa Escola. E nos dias 6 e 7 o XXIII SIEM
(XXIII Seminário de Investigação em Educação Matemática).
As minhas colegas e eu, na véspera do começo do
encontro, acompanhámos o Dr. Olímpio na instalação de Figura
programas como: o software da calculadora TI N-SPIRE, o

10:
Cartaz
ProfMat2012 e XXIII SIEM

GeoGebra e o Java nas salas onde iam decorrer sessões práticas onde esse software era
indispensável. De seguida, reunimo-nos na cantina da escola com os restantes
colaboradores para a preparação das pastas para os participantes e conferencistas do
encontro. Essas pastas continham uma caneca com um giz para escrever, uma pen
drive da TEXAS com 2 Gb de memória, panfletos de publicidade da TEXAS, um bloco
de apontamentos, uma fita da CASIO, panfletos de publicidade de locais históricos
para visitar na cidade de Coimbra e esferográficas.
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Figura 11: As pastas organizadas no secretariado do evento

Durante o evento, ajudava no que me fosse solicitado, nomeadamente na
indicação de locais aos participantes que não conheciam as instalações da Escola e na
preparação das mesas para a “pausa para o café”.
Sempre que a nossa presença não fosse, por momentos, essencial na
organização podíamos assistir às conferências. Assisti às conferências “Reflexão sobre
os exames nacionais”, com o Dr. José Carlos Balsa, “Metas Curriculares em Portugal
e no mundo”, com o Doutor Jaime Carvalho e Silva e “Ensino da Matemática a jovens
com necessidades educativas especiais”, com a Doutora Helena Albuquerque. Nesta
última conferência, em conjunto com colegas meus, colaborei na dinamização da
conferência apresentando uma vez mais o trabalho que tínhamos desenvolvido com
jovens da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental) no ano letivo anterior no âmbito da cadeira Ensino da Matemática
II lecionada pela Doutora Helena Albuquerque.
Ao longo do ano, tivemos reuniões intercalares e de avaliação, bem como
reuniões de grupo disciplinar. Cada uma de nós teve a oportunidade de assistir a uma
reunião do Conselho Geral. No capítulo seguinte, desenvolvo, de forma sucinta, o que
se tratava em cada reunião.
Estivemos também presentes numa ação de sensibilização e informação
dinamizada pela Associação Olhar 21. Esta associação pretende promover e integrar
na sociedade o cidadão portador de Trissomia 21.
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É também importante referir que, por duas vezes, contactei com os alunos do
6º A. A primeira vez foi no primeiro dia de aulas, 14 de setembro de 2012, uma vez
que a professora da turma ainda não tinha chegado à escola. Então fui incumbida de
acompanhar os alunos que visualizaram uns vídeos escolhidos pelo Núcleo de Estágio:
“Matemática em Toda a Parte na Música”5 e “Donald no País da Matemágica”6.
Ao longo do ano estivemos envolvidas em muitas atividades. Por exemplo,
no caso das Olimpíadas Portuguesas da Matemática, para além da organização da
atividade, vigiei a prova dos alunos do ensino secundário, que se realizou no dia 7 de
novembro de 2012. Menciono mais pormenores da atividade no capítulo seguinte.
Colaborei com o Orientador cooperante, Dr. José Carlos Balsa, na análise
das avaliações dos resultados das turmas de 9º ano respeitantes ao ano letivo anterior
na disciplina de Matemática, fazendo referência às classificações por frequência, por
exame e à classificação final de cada aluno.
Como já vem sendo hábito todos os anos, recebemos na escola os nossos
colegas do 1º ano de Mestrado que frequentam as cadeiras Realidade Escolar I e II
com a professora Doutora Piedade Vaz, no âmbito do “Protocolo de Cooperação no
domínio da formação de professores” entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra e as escolas, neste caso a nossa Escola, a Escola Básica e
Secundária Quinta das Flores. Este protocolo visa um primeiro contacto entre os
alunos do 1º ano do Mestrado e as escolas, antes de se confrontarem e viverem o dia a
dia numa Escola durante 10 meses. De facto, não há dois dias iguais e não se devem
fazer muitos planos, porque, por vezes, algo nos obriga a fazer alterações no último
momento. O Orientador Cooperante referiu que a Escola possuía um extenso Plano de
Atividades, não só da nossa área mas também das outras disciplinas. Falou da nossa
frequência nas ações do Softciências, sempre que era interessante a formação e,
sempre que houvesse tempo. Falou também da previsão do nosso empenhamento nas
formações das calculadoras CASIO, nomeadamente na modelação matemática.

5

Retirado do site http://www.youtube.com/watch?v=yZBLrAByy_w, último acesso a 26 de junho de
2013
6
Retirado do site http://www.youtube.com/watch?v=TphWfs_OXkU, último acesso a 26 de junho de
2013
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Figura 12: A Professora Doutora Piedade Vaz e os alunos de Realidade Escolar I e II na primeira
visita à nossa Escola

No final da visita dos nossos colegas, o Orientador Cooperante colocou-os à
vontade para participarem no Salta Barreiras, no Clube da Matemática ou assistirem a
aulas ou qualquer outra atividade dinamizada pelo Núcleo. Eu fiquei responsável por
enviar um email com o horário do Núcleo de Estágio e o Plano de Atividades do grupo
para os nossos colegas compararem com os seus horários e verem a sua
disponibilidade para nos virem visitar à Escola e participarem nas nossas atividades.
Assim, os nossos colegas vieram assistir a uma aula do 10º B dada pela minha colega
Helena Alves e a uma aula do Orientador Cooperante ao 11º F. Nesse dia, eu e a
minha colega Maria João estávamos ausentes da Escola porque acompanhámos os
alunos do 3º ciclo às Competições Nacionais da Ciência. Essa atividade está descrita
no capítulo seguinte. Os nossos colegas vieram também uma outra vez assistir a uma
sessão do Clube da Matemática.
Numa das idas do Núcleo de Estágio ao Grande Auditório, um representante
da editora Santillana visitou a escola e aproveitámos para lhe solicitar os manuais
referentes aos anos de escolaridade do 3º ciclo. Só nos conseguiu disponibilizar os
livros referentes ao 7º ano.
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O tempo ia passando. Rapidamente chegou o momento de nos reunirmos
com a comissão organizadora do evento CoimbraMat para a divisão de tarefas.
O Núcleo de Estágio colaborou em tudo o que foi pedido na organização do
VII CoimbraMat que se realizou no Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra no dia 16 de fevereiro de 2013.
Assim, transportei as calculadoras Casio que havia na Escola para uma sessão paralela
que iria decorrer no evento, permaneci no Secretariado para o registo das presenças,
colaborei na entrega das pastas dos participantes e dinamizadores, circulei pelas salas
aonde estavam a decorrer as diversas sessões paralelas e tirei fotografias. Quem estava
no Secretariado tomava também conta da banca da APM que tinha alguns livros e
jogos matemáticos para venda. No Secretariado, íamos rodando de modo a que não se
sobrecarregasse sempre a mesma pessoa, mas assegurando sempre a vigilância da
banca da APM.
O meu trabalho de estágio na turma do 10ºB iniciou-se logo no 1º período na
preparação dos Planos de Aula (vide Anexo 9 – Exemplo de uma aula dada ao
10ºB) de toda a matéria do Tema de Geometria no Plano e no Espaço I, que ainda se
prolongou em algumas aulas do 2º Período. Assegurei algumas dessas aulas, inclusive
a aula assistida pelo Orientador Científico. De seguida, enquanto a minha colega
Helena Alves terminava os subtemas Probabilidade Condicionada, Acontecimentos
Independentes e a Regra de Bayes no 11ºF, comecei a preparar os Planos de Aulas
(vide Anexo 10 – Exemplo de uma aula dada ao 11ºF) e a lecionar a Distribuição de
Probabilidades até acabar o Tema Modelos de Probabilidades. Todas estas aulas foram
ministradas por mim, embora algumas em parceria com o Orientador Cooperante.
Depois, no 3º Período, voltei para o 10ºB, elaborando planos de aulas para o Tema
Estatística. Lecionei as aulas referentes ao estudo da estatística para o subtema das
medidas de localização em variáveis discretas numa aula e em variáveis contínuas
uma outra aula. O subtema Variáveis Bidimensionais ficou a cargo da minha colega
Maria João.

[ 19 ]

Capítulo3 – Um ano de novas experiências

Figura 13: Eu a lecionar uma aula ao 10º B (à esquerda) e ao 11º F (à direita).

Nas últimas aulas, aplicámos o nosso Projeto Educacional à turma do 10ºB.
Como o meu tema era relacionar a forma elíptica que apareceu nos movimentos dos
planetas, e como no Tema Geometria no Plano e no Espaço o estudo das elipses era
facultativo, aproveitei para juntar o útil ao agradável e falei dessa matéria na aplicação
do referido projeto.
Acho que a aula correu bem, mas há sempre aspetos a melhorar. Sempre me
empenhei ao máximo, fazendo o melhor que sabia. E, desse modo, notei que ia
progredindo, de aula para aula.
Este ano de estágio também teve momentos para descontrair como as visitas
de estudo e os convívios entre os Núcleos de Estágio. No dia 25 de fevereiro, em
conjunto com a minha colega Maria João e outros professores, acompanhámos as
turmas A, B, D e F do 11º ano a Sintra. Foi um dia bem passado. Durante a visita,
observei algumas formas matemáticas, nomeadamente nas famosas duas chaminés
cónicas que o Palácio Nacional de Sintra possui para prevenir os incêndios e evitar
que a fumaça, antigamente, se espalhasse para as restantes divisões. De igual modo,
notei vários padrões diferentes no interior do Palácio, por exemplo, nos azulejos e
arcos que podem ser modelados através do utensílio da calculadora. Pareceu-me muito
importante chamar a atenção dos meus alunos para todos estes aspetos. A professora
Cristina Nolasco, de Geografia, convidou-nos também para uma visita de estudo à
Barragem de Castelo de Bode, que se realizou no dia 2 de Abril. Foi muito
interessante. Almoçámos no Pego e, de tarde, fomos à Central Termoelétrica. Aqui, a
projeção da água que saía das condutas também mostrava a forma de uma parábola.
Depois, no âmbito de uma atividade do nosso Plano de Atividades, acompanhámos
também os alunos à Universidade de Aveiro para as Competições Nacionais da
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Ciência (como referi anteriormente). A minha colega Maria João e eu, entre outros
professores do grupo, acompanhámos os alunos do 3º ciclo do Ensino Básico no dia
23 de abril e, no dia 24, a minha colega Helena Alves e outros professores
acompanharam os alunos do Ensino Secundário. Esta atividade descrevo-a mais
pormenorizadamente no capítulo seguinte.
O Núcleo de Estágio também auxiliou os restantes elementos do grupo nos
dias dos testes intermédios. Este ano letivo, por decisão do GAVE, houve um teste
intermédio para o 9º ano, no dia 12 de abril e para o 11ºano um, no dia 6 de março. No
12º ano, realizaram-se dois, um no dia 28 de fevereiro e outro no dia 24 de maio.
Este ano, pela primeira vez, o teste intermédio e, por consequência, o exame
nacional do 9º ano, era constituído por duas partes, uma primeira para ser feita em 30
minutos e uma segunda parte para ser feita em 60 minutos. Para ajudar os professores
vigilantes durante a realização desse teste intermédio, e após os primeiros trinta
minutos, fomos à sala recolher as calculadoras e entregar a segunda parte da prova.
Pessoalmente, achei um pouco confusa esta troca de enunciados, de folhas de provas e
de calculadoras. É muita turbulência para um dia de exame em que, por natureza, os
alunos já estão ansiosos e nervosos. Todos os testes intermédios tinham a duração de
90 minutos. Os de Matemática A do 11º e 12º anos de escolaridade não estavam
divididos por partes, mas eram constituídos por duas versões. Enquanto os exames
nacionais do ensino básico têm a duração de 90 minutos a que acresce trinta minutos
de tolerância, e os exames do ensino secundário têm a duração de 150 minutos,
também com trinta minutos de tolerância.
No caso do 6º ano, como não havia testes intermédios para preparar os
alunos para exame, a professora Eliana (professora das duas turmas de 6º ano de
escolaridade da Escola) preparou um teste com uma estrutura semelhante à do exame
nacional, que os alunos tiveram de realizar. Fez um teste que era dividido em dois
cadernos: o primeiro em que podiam usar a calculadora e realizá-lo apenas durante 30
minutos, e depois o segundo caderno, em cuja resolução já não podiam usar a
calculadora, com sessenta minutos de duração. Colaborei com a professora Eliana ao
vigiar a prova do 6ºA, enquanto a minha colega Helena Alves vigiou a turma do 6ºB.
A docente apenas foi à sala passada meia hora após o início da prova, para ajudar na
recolha do caderno 1 (das calculadoras) e distribuir o caderno 2.
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Como referi anteriormente, houve aulas que tiveram de ser reajustadas
porque cedemos alguns tempos a outras disciplinas, no cumprimento de certas
atividades do Plano Curricular de Turma, tais como: o espetáculo “Poesia com Arte”,
em que acompanhámos os alunos ao Grande Auditório; o projeto “Pergunta-me
Ciência”, uma aula expositiva da responsabilidade de um investigador do Centro de
NeuroCiências; uma apresentação de trabalhos dos alunos relacionados com uma
visita de estudo à NaturTejo, no caso do 10º B. Tivemos de alterar certos planos de
aula porque houve alunos que chegaram algum tempo atrasados à aula porque tinham
tido testes antes e, por isso, não valia a pena começar matéria nova. Então fazíamos
algumas atividades em vez de começar matéria (numa das vezes um terço dos alunos
da turma estava a faltar por causa de um projeto de intercâmbio com uma Escola
Búlgara).
No final de cada período letivo, tínhamos de ir à Secretaria lançar as
classificações provisórias das nossas turmas. Procedemos também às Estatísticas de
aprovações e reprovações dos alunos em cada uma das turmas.
No dia 14 de maio, eu e as minhas colegas deslocámo-nos ao Departamento
de Matemática para nos encontrarmos com o nosso Orientador Científico, assim como
os nossos colegas estagiários da Escola da Mealhada, para a defesa do nosso Projeto
Educacional I.
No final do estágio, andámos as últimas semanas a fazer os relatórios das
atividades, desde o relatório para o dossiê de grupo como outros mais discriminados
para o dossiê do núcleo de estágio.
Falta-me ainda falar dos testes. Elaborámos diversos testes de avaliação ao
longo do ano letivo (vide Anexo 11 - Exemplo de um teste para o 10º ano de
Matemática A e Anexo 12 - Exemplo de um teste para o 11º ano de MACS). A
elaboração de um teste é algo mais complexo do que imaginava, pois é fundamental
ter em conta a formulação das questões para que não suscite quaisquer dúvidas. Para
além do enunciado do teste, é também indispensável fazer uma proposta de resolução
para consultar no momento da correção. É do mesmo modo essencial construir a
matriz de conteúdos para verificar se há equilíbrio nos diversos pesos que se atribui a
cada conteúdo, de modo que as questões não sejam nem só práticas nem só teóricas,
nem só da matéria A nem só da B, ...,etc. Daí a existência das colunas com os
seguintes objetivos: o cálculo/compreensão, a aplicação e a expressão escrita. Em
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cada questão deve-se verificar em qual desses objetivos anteriores ela está inserida. Os
critérios de correção são também fundamentais, principalmente na fase de correção
dos testes.
O professor deve sempre ser justo e correto o mais possível. Tentei sempre
sê-lo!
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Capítulo 4
Atividades não letivas

Reuniões Intercalares e Reuniões de Avaliação
O Núcleo de Estágio esteve presente em todas as reuniões de Conselho de
Turma dos 10ºB e 11ºF.
Durante este ano letivo, o 10º B teve seis reuniões. A 11 de setembro, houve
uma primeira reunião que teve como objetivo dar a conhecer aos professores da turma
algumas das suas características, nomeadamente dar conhecimento de um aluno com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) que tinha problemas de coração e que, por
isso, fora já submetido a uma intervenção cirúrgica. Havia docentes que já tinham sido
professores de alguns alunos da turma e, por isso, já os conheciam bem. Em cada
período, havia uma reunião intercalar, excepto no 3º Período por ser o mais pequeno,
ou seja, houve duas reuniões intercalares, a 24 de outubro, no 1º período, e a 6 de
fevereiro, no 2º período. E houve também três reuniões de avaliação, uma em cada
período, a 17 de dezembro no 1º período, a 18 de março no 2º período. No final do 3º
período, realizou-se outra que foi sucessivamente adiada devido à luta dos professores
em prol dos seus direitos. Essa reunião veio a ser concretizada a 1 de julho.
Já o 11º F teve cinco reuniões. Nas mesmas características do anterior, houve
duas reuniões intercalares, uma a 25 de outubro e outra a 4 de fevereiro e três reuniões
de avaliação no mesmo dia das do 10º B, excepto a última que, pelos mesmos
motivos, veio a concretizar-se a 3 de julho. Houve ainda uma reunião extraordinária
devido a um recurso colocado pelos encarregados de educação de um aluno da turma.
Esse recurso não era referente à nossa disciplina nem a nenhum aluno nosso.
Nas duas turmas, quer fosse reunião intercalar ou reunião de avaliação, cada
professor da disciplina levava para a reunião as sínteses descritivas de cada aluno,
fazendo referência à sua postura e participação em sala de aula, ao seu empenho na
disciplina, às suas dificuldades, à frequência do Salta Barreiras, à realização dos
trabalhos propostos para a sala de aula ou para casa. Há uma diferença nestas
reuniões: nas intercalares atribuía-se uma classificação qualitativa a cada aluno,
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enquanto nas reuniões de avaliação a classificação era quantitativa, de zero a vinte.
Nas reuniões intercalares, também era permitida a presença de dois alunos
representantes da turma (o delegado e o subdelegado) e dois representantes dos
encarregados de educação, para além dos professores das diversas disciplinas (é claro
que na parte onde não se tratavam assuntos de avaliação). Já nas reuniões de
avaliação, como é evidente, só os professores é que estavam presentes.

Reuniões de Grupo Disciplinar
O nosso Grupo Disciplinar (Grupo 500 - Matemática) é constituído por
dezassete professores, incluindo as três professoras estagiárias (eu e as minhas
colegas).
O coordenador de grupo, o Dr. José Carlos Balsa, sempre que achava
necessário (no mínimo uma vez por mês) reunia os elementos do grupo na Sala de
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, às quartas-feiras à tarde, por
volta das 14h30m.
Nestas reuniões, dava-se conhecimento dos documentos tratados na última
reunião do Conselho Pedagógico. Fazia-se, também, o ponto da situação sobre o Plano
de Atividades proposto pelo grupo, tomavam-se várias decisões tais como: distribuir
os responsáveis pelos testes intermédios e os coadjuvantes dos exames das diversas
disciplinas do grupo (Matemática do Ensino Básico, Matemática A, Matemática B,
Matemática Aplicada às Ciências Sociais).

Reuniões do Conselho Geral
O Conselho Geral é “o órgão de direção estratégica responsável pela
definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e
representação da comunidade educativa”7.
Eu fiquei responsável por organizar todo o material necessário para as
reuniões do Conselho Geral. Como disse no capítulo anterior, cada uma de nós teve a
oportunidade de ir a uma reunião do Conselho Geral. Assim, participei na primeira do
ano letivo, a 24 de outubro de 2012. Muitos dos meus colegas estagiários, de outras
7

Retirado do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, Artigo 11.º, página 3352
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Escolas e mesmo da minha Escola mas de outras áreas disciplinares, não tiveram a
oportunidade de assistir a uma reunião deste órgão.
Colaborei com o Orientador Cooperante na eleição do representante dos
alunos para o Conselho Geral, desde a vigilância da votação à contagem dos votos.
Depois da reunião do Conselho Geral, colaborei com os professores responsáveis na
elaboração da respetiva ata.
Como o mandato do atual Diretor da Escola termina a 25 de julho deste ano,
de acordo com a lei, o Conselho Geral nomeou uma Comissão para a eleição do novo
Diretor sob a presidência do Dr. José Carlos Balsa (Presidente do Conselho Geral).
Esta Comissão era constituída por dois professores da Escola, um representante dos
Encarregados de Educação e um funcionário que pertencem aos membros do
Conselho Geral. Estive presente nas reuniões da Comissão, assim como na entrevista
com a única candidata ao cargo. No final de cada uma dessas reuniões, elaborei uma
pequena ata a descrever o essencial de cada uma das reuniões. Nestas reuniões apenas
realizei trabalho de secretariado.

Tardes do Núcleo da APM de Coimbra
O Núcleo de Estágio esteve também presente na 1ª e na 2ª Tardes do Núcleo
da APM (Associação de Professores de Matemática) de Coimbra.
Na 1ª Tarde, a 10 de janeiro de 2013, contámos com a conferência
denominada “Integração dos Softwares Educativos GeoGebra e texmat na prática
docente”, a apresentação do Projeto “Geometrix” pela Doutora Ana Breda, da
Universidade de Aveiro e a seguir com a sessão sobre o tema “Metas de
Aprendizagem, Metas Curriculares, o que fazer?” dinamizada pelo Doutor Jaime
Carvalho e Silva, da Universidade de Coimbra.
Na 2ª Tarde, a 16 de maio, contámos com a presença, uma vez mais, do
Doutor Jaime Carvalho e Silva, que forneceu algumas notas sobre o Sistema
Educativo de Singapura; posteriormente, assistimos a um debate sobre a nova proposta
do programa de Matemática para o Ensino Básico, moderado pelo Dr. José Carlos
Balsa e dinamizado pelas Dra. Isabel Festas (coordenadora das Metas Curriculares),
Dra. Helena Damião (elemento da equipa das Metas Curriculares), Dra. Elsa Dinis (da
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores Coimbra) e Doutor Jaime Carvalho e
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Silva (Vice-Presidente da APM). Todos deram a sua opinião em relação ao dito
programa. No final, houve um momento para questões colocadas pela assistência aos
dinamizadores.

Workshop’s do Softciências

Figura 14: Logótipo do Softciências

O Softciências8 é um Centro de Competências na área de especialidade de
Ciências Básicas (Física, Química e Matemática). Este Centro reúne competências da
Sociedade Portuguesa de Física (SPF), da Sociedade Portuguesa de Química (SPQ) e
da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). Pretende utilizar as novas tecnologias
de informação e comunicação no ensino, de forma a melhorar e diversificar as aulas,
dando mais facilidade à qualidade e quantidade de recursos de que um professor
poderá usufruir dentro de uma sala de aula.
Estas formações, a meu ver, são uma mais-valia para professores em início
de carreira, quer ajudando na formulação das suas primeiras aulas, quer apoiando-os
na utilização do quadro branco ou do interativo, uma vez que caiu em desuso o quadro
a giz.
Durante o ano letivo, houve várias sessões dinamizadas pelo Softciências.
Sempre que me foi possível ia assistir a esta formação, se bem que a maior parte delas
já tinha frequentado no ano passado, uma vez que sabia que me iria ser difícil
frequentar a formação proposta em virtude do muito trabalho que um estágio sempre
acarreta.
Assim, já tinha frequentado as sessões de Excel – Parte I, II e III, de Quadro
Interativo Educacional - Parte I e II, de Quadros Interativos de Sistema de Avaliação
Eletrónico, de Prezi, de Moodle – Parte I, de Blogues, de GeoGebra – Parte I e II, de

8

Informação obtida no site http://www.softciencias.mocho.pt/, último acesso a 25 de junho de 2013,
pelas 21 horas
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Google Sites, de HotPotatoes, de Movie Maker e de SeguraNet. Cada uma dessas
sessões teve a duração de 1h30m.
Neste ano letivo, frequentei as sessões da calculadora TI-NSPIRE – Parte I e
II, de Google Drive, de Scratch da Sapo e relembrei algumas do Excel, embora sem
me inscrever. A duração de cada uma destas sessões também era de 1h30m.
Frequentei estas sessões porque, primeiro que tudo, gosto de tecnologias e
reconheço a sua importância em sala de aula. Também precisava de me atualizar, uma
vez que as novas tecnologias estão em franco desenvolvimento e utilização nas
escolas. Estou a referir-me ao software dos quadros interativos, do GeoGebra e
emuladores de calculadoras. Até entrar em estágio pedagógico apenas sabia trabalhar
com a calculadora CASIO. Por isso, posso dizer que este ano aprendi a trabalhar com
a calculadora TEXAS TI-84. Com a TI-NSPIRE (modelo bastante recente) ainda não
sei trabalhar, mas vou investir nesta aprendizagem fazendo a exploração da mesma
logo que terminar o estágio. Considero que um professor, para poder ensinar os seus
alunos na resolução de exercícios a partir de ferramentas (calculadoras, computadores,
quadros, etc.) tem de saber trabalhar minimamente com todo o tipo de modelos, pois
não sabemos que materiais vão usar os nossos alunos. Ainda este ano tivemos o
exemplo da nossa turma do 10º ano de Matemática A em que existiam pelo menos
cinco a seis tipos de calculadoras de diferentes modelos.

Projeto Salta Barreiras
O projeto Salta Barreiras é um projeto que já vinha de anos anteriores, tendo
começado a funcionar logo no início do ano letivo. Na porta da sala D3 (onde
funciona este projeto), estava afixada a mancha horária, o professor e a hora
disponibilizada por cada um dos elementos do Grupo. Todos os docentes do Grupo
acompanhavam os alunos em estudo acompanhado e individualizado que apareciam a
solicitar auxílio.
Nós estávamos de “serviço” no Salta Barreiras às quintas-feiras, das 13h45m
às 16h15m. Nesse horário apareciam-nos essencialmente alunos da nossa turma do 10º
ano de escolaridade, e uma aluna do 11º ano era relativamente assídua. Geralmente, os
alunos tentavam esclarecer as suas dúvidas com os seus próprios professores, mas nem
sempre era possível e por isso, de acordo com a disponibilidade que tinham
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interpelavam o docente que estivesse presente. Por isso, para além dos nossos alunos,
também acompanhei outros, em conjunto com a minha colega Maria João, do 10º ano,
dois ou três do 11º ano e um ou dois do 12º ano, também de Matemática A. Houve um
dia em que também ajudei um menino do 5º ano na simplificação de frações. Esta
tarefa nem sempre é fácil...
Pela frequência cada vez mais numerosa e assídua no Salta Barreiras por
parte dos alunos, com esforço e uma vez mais dedicação por parte dos professores, o
horário deste projeto deveria ser alargado para se poderem acompanhar todos os que
necessitam de apoio. Afinal, o papel do professor é ajudar e proporcionar momentos
de reflexão e aprendizagem.

Exibição do Filme “Ágora”e exposição “Matemática no
feminino”

Esta atividade foi proposta, em reunião de Grupo (já fazia parte do plano de
atividades), pela professora Elsa Dinis. A minha colega Maria João aceitou a
solicitação desta docente em elaborar o cartaz de divulgação do filme “Ágora”,
exibido no Grande Auditório da Escola no dia 8 de março, no âmbito da comemoração
do Dia Internacional da Mulher e promovido pelo nosso Grupo. Eu e a professora Elsa
Dinis apenas demos meras opiniões, para melhorar o cartaz.
O filme pretende relatar a história de Hipátia, uma
professora de filosofia, de matemática e de astronomia da Escola
de Alexandria. Esta mulher é considerada a primeira grande
matemática da História, pois, para além de ser dotada de grande
beleza, era possuidora de muita sabedoria. O seu papel é
representado pela atriz Rachel Weisz.
Para além do cartaz, a minha colega Maria João também
elaborou um documento que foi afixado na sala de professores
Figura 15:
divulgação
"Ágora"

[ 30]

Cartaz de
do
Filme

Olimpíadas Portuguesas da Matemática
para estes inscreverem as suas turmas para o visionamento do filme. Tratou também
da reserva do Auditório para o evento.
No dia do visionamento do filme, estive na entrada do Grande Auditório
pedindo aos alunos e professores que entrassem e que não andassem constantemente a
entrar e a sair perturbando os colegas.

Figura 16: Comunidade na Assistência do Auditório (à esquerda), os apresentadores do filme e uma
aluna que declamou um poema (à direita).

Durante essa semana, a professora Elsa pediu a nossa colaboração para a
colocação dos trabalhos de alunas da sua turma de Artes em cartolinas pretas. Depois
procedemos à afixação dos mesmos no átrio da escola.

Figura 17: Exposição dos trabalhos com o tema "Matemática no feminino".
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Olimpíadas Portuguesas da Matemática
A nossa Escola participou nas XXXI Olimpíadas Portuguesas da
Matemática, da responsabilidade da
Sociedade Portuguesa de Matemática
(SPM). O Núcleo de Estágio procedeu à
inscrição da escola na atividade. A
primeira eliminatória decorreu na Quinta
das Flores no dia 7 de novembro de
2012. Anteriormente, foi necessário
garantir a colaboração de todos os
professores do Grupo no sentido de
questionarem os seus alunos, inteirandose do seu interesse em participar na
atividade e fazendo a listagem dos
alunos interessados. Eu elaborei essa
lista que ia atualizando de acordo com os
alunos

que

se

iam

inscrevendo.

Elaborou-se também um inquérito que foi Figura 18: Cartaz das XXXI Olimpíadas
entregue a todos os que participaram na

Portuguesas da Matemática.

1ª eliminatória para que se expressassem sobre a atividade. Para a primeira
eliminatória, houve oitenta e dois alunos da nossa Escola inscritos. No dia da prova, a
vigilância foi da responsabilidade das três professoras estagiárias com a seguinte
distribuição: na sala D22 ficou a professora estagiária Helena Alves com os alunos do
2º ciclo da categoria Pré Olimpíadas (5º ano de escolaridade) e da categoria Júnior (6º
ano de escolaridade), na D13 a professora estagiária Maria João Santos com os alunos
do 3º ciclo da categoria Júnior (7º ano de escolaridade) categoria A (8º e 9º anos de
escolaridade), e na sala D1 fiquei eu com os alunos do secundário da categoria B (10º,
11º e 12º anos de escolaridade). Coube a cada uma de nós distribuir os enunciados da
categoria pelos respetivos alunos, assim como a folha de rascunho e de resposta. Esta
prova teve a duração de duas horas. Após o términus da prova, cada uma das
professoras estagiárias teve de as recolher. Esta atividade permite identificar os alunos
que têm talento para a Matemática devido ao tipo de questões colocadas e ao grau de
dificuldade das mesmas.

[ 32]

Olimpíadas Portuguesas da Matemática
Nesta primeira fase, coube ao Núcleo de Estágio corrigir as provas da
categoria Júnior. Cada um dos elementos do núcleo corrigiu uma questão. Eu fiquei
responsável pela correção da primeira questão da prova.
Passados uns dias, soube-se que três alunos da escola tinham passado para a 2ª
eliminatória, que se iria realizar no dia 9 de janeiro de 2013 no Colégio de São
Teotónio, em Coimbra. No dia da 2ª eliminatória, a professora Eliana Pinto e a
professora estagiária Helena Alves acompanharam os três alunos ao colégio indicado.
Passados uns dias, soubemos que dois desses três alunos tinham passado à final que se
iria realizar entre o dia 14 e 17 de março na Escola Básica e Secundária de Albufeira.
Na fase final, um desses alunos ganhou uma Medalha de Ouro na Categoria Júnior.

Clube da Matemática/Campeonato de Jogos Matemáticos

O Clube da Matemática nasceu este ano letivo. A minha colega Helena Alves
foi a maior responsável pela fundação deste clube,
desde a construção dos primeiros jogos (Avanço,
Rastros, Hex e Cães e Gatos a partir de tabuleiros
inicialmente em papel e depois em madeira), à sua
presença nas sessões semanais à quarta-feira, das
14h30m às 16h.
Colaborei nesta atividade construindo o
cartaz

a

anunciar

o

Campeonato

de

Jogos

Matemáticos que realizámos no dia 13 de março de
2013 (na Semana das Ciências e Tecnologias). Dado
que
Figura 19: Cartaz de divulgação do
Campeonato de Jogos Matemáticos na
nossa Escola

os

alunos participantes

escolaridade,

não

empenhados,

optámos
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campeonato na nossa escola. Concluímos que gostaram da iniciativa e, por isso,
poderá ser algo que, para o próximo ano
letivo, deve continuar.
No dia do Campeonato de Jogos
Matemáticos na Escola, eu e as minhas
colegas Helena Alves e Maria João Santos
estivemos a dinamizar a atividade de modo
a registar os resultados das equipas que
iam terminando os jogos e assim eleger os
que passavam à próxima fase.
Pessoalmente, gostei muito desta Figura 20: Técnica para acalmar um aluno irrequieto,
jogar com ele.
sessão. Houve um miúdo que, depois de ter
sido eliminado da competição, estava um pouco irrequieto. A minha estratégia para o
acalmar foi sentar-me ao pé dele e pô-lo a jogar comigo. Assim, rapidamente o
consegui acalmar.
Depois de encontrados os três finalistas do campeonato e de ser dado por
terminado, procedi à elaboração dos certificados de participação para os onze alunos
que competiram e os três certificados de classificação para os três finalistas.

Figura 21: Certificado de Participação do Campeonato de Jogos Matemáticos (à esquerda) e o
Certificado de Classificação do Campeonato de Jogos Matemáticos (exemplo do 1º lugar, à direita)

As medalhas para os lugares do pódio assim como os certificados de
classificação foram entregues na Cerimónia “Matemática nas Flores”. Já os
certificados de presença no Campeonato de Jogos Matemáticos ficaram a cargo do
professor de Matemática do aluno em questão, que lho entregaria numa aula.
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Cálculo Mental
O Cálculo Mental, à semelhança dos últimos três anos anteriores, já era feito
para o Ensino Básico na nossa Escola. Este ano estendeu-se pela primeira vez aos
alunos do 10º ano a pedido dos mesmos e do coordenador de grupo. Na primeira fase
deste concurso, houve oito provas semanais. As do Ensino Básico eram diferentes das
do Ensino Secundário. Depois desta fase concluída, os cinco melhores de cada turma
passavam para a semifinal e depois elegiam-se os dez melhores para a final. Após a
realização da prova de semifinal, os professores do grupo procederam à correção das
mesmas selecionando-se os alunos para passarem para a final; caso houvesse empate,
havia uma prova de desempate. Escolhidos os 10 finalistas, no caso do Ensino
Secundário foram 11 (para não haver prova de desempate por causa de apenas um
aluno a mais), procedeu-se à realização da prova; no caso de haver empate, voltava a
fazer-se uma prova de desempate até se obter os alunos para o pódio (nem que fosse
mais do que um aluno para o lugar).

Figura 22: Alunos do EB que participaram na Semifinal do concurso (à esquerda) e o Certificado
de Participação dos alunos do EB (à direita).

No Ensino Básico, obtiveram-se dois primeiros lugares, um segundo lugar e
dois terceiros lugares. Já no Ensino Secundário obteve-se um primeiro, um segundo e
um terceiro lugar. A final do Cálculo Mental do Ensino Básico realizou-se no dia 2 de
maio de 2013 e do Ensino Secundário no dia 9 de maio de 2013, ambas por volta das
10h15m.
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Figura 23: Alguns professores do Grupo com as três alunas vencedoras do concurso do ES (à
esquerda) e o Certificado de Participação dos alunos do ES (à direita).

As medalhas para os lugares do pódio, assim como os certificados de
classificação, foram entregues na Cerimónia “Matemática nas Flores”. Já os
certificados de presença na final do concurso foram entregues pelo respetivo professor
de Matemática ao aluno.

Canguru Matemático
O Núcleo de Estágio começou
por propor ao Grupo a inscrição da escola
no concurso Canguru Matemático. Este
concurso é uma competição a nível
nacional pelo que todas as escolas do país
poderiam competir.
Após todo o grupo aprovar a
ideia, o Núcleo de Estágio começou por
inscrever a escola no concurso e aguardar
informações

que

mais

tarde

foram

disponibilizadas pela organização. Em
Portugal, a organização fica a cargo do
Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologias da Universidade
de Coimbra com o apoio da Sociedade
Portuguesa da Matemática (SPM).

Figura 24: Cartaz Oficial do concurso a nível
nacional "Canguru Matemático".
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Começou-se por pedir aos elementos do grupo para darem a conhecer às
suas turmas a existência de mais este concurso na Escola e os interessados deviam
inscrever-se junto do seu professor que, por sua vez, nos fazia chegar a lista dos
alunos.
Eu fiquei responsável por fazer a lista total dos alunos inscritos de toda a
Escola e posso dizer que, no total, houve 144 alunos inscritos. Personalizei o cartaz
disponibilizado pela organização do concurso (ver a Figura 24 da página anterior) de
modo a indicar o dia e as horas a que íamos realizá-lo na nossa Escola.
Fui ao site oficial do Canguru Matemático9, fiz o download de provas
antigas com as respetivas chaves e imprimi essas provas para colocá-las num dossiê na
sala do Salta Barreiras caso os alunos quisessem treinar.
Entretanto, a organização contactou com o professor responsável, o Dr. José
Carlos Balsa, e a Direção da Escola, dando as respetivas credenciais para aceder às
provas através do site da organização para as duas entidades.
Após a seleção dos alunos interessados em participar no concurso, efetuei a
lista de acordo com a sua categoria. Para facilitar no dia do concurso e não serem
preciso mais do que cinco salas para realizar a prova, pensei em repartir os alunos
pelas cinco salas de modo a não permanecerem mais do que quinze alunos da mesma
categoria na sala nem mais de trinta alunos que é a capacidade de cada uma das salas.
Tentei também que alunos da mesma turma ficassem na mesma sala para ser mais
fácil aos mesmos saberem aonde se deviam dirigir. Elaborei uma tabela que afixei na
porta do bloco a indicar as turmas e as salas para onde os alunos tinham de se dirigir.
Feitas as provas, e depois de termos acesso à chave das mesmas,
distribuíram-se pelos professores corretores por categoria, de forma a fazerem a sua
correção. Deveriam, também, colocar numa grelha de excel a opção que o aluno
colocara em cada questão. Por exemplo, as letras A, B, C, D e E, que correspondem às
cinco opções da escolha múltipla, a letra X que indicava que a questão não tinha sido
respondida e a letra O para qualquer outra situação. Essas grelhas de excel já estavam
previamente programadas para fazer os cálculos de acordo com a categoria em
questão. Depois, cumprindo os prazos que nos foram dados, colocaram-se os
9

Retirado do site http://www.mat.uc.pt/canguru/, último acesso no dia 27 de junho de 2013
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resultados na página da organização do concurso. Mais tarde, foram disponibilizados
os certificados de participação e de classificação dos alunos, o certificado para o
professor responsável e os certificados para os professores colaborantes.
Esta atividade foi dada por encerrada no dia da Cerimónia “Matemática nas
Flores” para a entrega de medalhas, de certificados e de prémios para os alunos que
nas diversas categorias atingiram um lugar do pódio a nível da Escola.
Como balanço final, posso dizer que é uma atividade merecedora de
continuação na Escola, que teve o mérito de termos sido nós a iniciá-la; no entanto,
acho que deve ser filtrada a inscrição de modo a participarem apenas os alunos que
gostem realmente da matemática e de desafios e não apenas com outros possíveis
intuitos.

PmatE – Competições Nacionais da Ciência – Universidade de
Aveiro
As Competições Nacionais da Ciências decorreram nos dias 22, 23 e 24 de
Abril, na Universidade de Aveiro. Nestas competições, existem provas de matemática,
de biologia, de geologia, de física e de português. No âmbito da matemática, no dia
22, havia competições com alunos do 2º ciclo chamadas Diz+, no dia 23 havia
competições com alunos do 3º ciclo chamadas EquaMat e no dia 24 havia competições
com alunos do secundário chamadas Mat12.
Eu, na companhia da minha colega Maria João e de outros professores do
Grupo, acompanhámos no dia 23, os alunos do 3º ciclo inscritos da nossa escola no
EquaMat.
Quando chegámos ao local, fomos ao Secretariado do evento confirmar a
nossa presença. De seguida, indicámos aos nossos alunos que, por equipas, fossem
para a fila e esperassem a sua vez. Entretanto, estes deslocaram-se para o
“underground”, local habitual de estacionamento da Universidade onde agora se iriam
realizar as competições e onde só os alunos podiam entrar. Passado pouco tempo, as
provas tinham terminado e os alunos vinham ter connosco para nos contarem as suas
experiências.
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Estas provas eram realizadas em contrarrelógio:
quanto melhor fosse o tempo e maior o nível, melhor a
classificação dos alunos. Uma equipa da nossa escola atingiu
o 2º lugar a nível nacional nas provas da categoria
EquaMat7.
No recinto, havia algumas atividades como o jogo
da malha, os tijolos e a corda que dinamizavam o espaço e
ajudavam a passar o tempo em que os alunos permaneciam à
espera dos resultados.
Figura 25: A equipa da nossa escola
que ficou em 2º lugar no EquaMat7

Aulas Aberta: Doutor Jaime Carvalho e Silva -“Funções”

A primeira aula sobre funções
foi dinamizada pelo Doutor Jaime
Carvalho

e

Silva.

Nesta

aula,

o

dinamizador usou vários vídeos com o
objetivo de motivar os alunos para o
estudo das funções. Mostrou vários
vídeos do dia a dia em que se podem
usar modelos de funções, como por
exemplo, no lançamento de uma bola Figura 26: Doutor Jaime a dinamizar a aula de motivação ao
ao cesto, um vídeo com a dança das

estudo de funções.

funções (como mostra na figura 27), vídeo alusivo à
programação de programas a partir de funções.

Figura 27: Imagem alusiva à dança das funções
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Aula Aberta: Doutor Eduardo Marques de Sá – “Piões que
dormem, Piões que voam”
O Núcleo de Estágio contactou o Doutor Eduardo Marques de Sá para saber
da sua disponibilidade para vir à Escola dar uma aula aberta à sua escolha. O tema
“Piões que dormem, Piões que voam” seria destinado a alunos do 9º ano de
escolaridade e por isso falámos com as professoras de Matemática dessas turmas, a
professora Elsa Dinis e a professora Natália Almeida. Desde logo adoraram a ideia e
responderam afirmativamente para combinarmos tudo com o dinamizador. A minha
colega Maria João, uma vez mais, foi quem contactou, em nome do Núcleo, com o
Doutor Eduardo. Após vários contactos e marcação do espaço, programou-se essa aula
aberta para o dia 14 de março de 2013, pelas 14h30m, no Pequeno Auditório da nossa
Escola.
No dia do evento, o Doutor Eduardo chegou à nossa Escola com uma hora
de antecedência para preparar todo o material necessário. Eu e as minhas colegas
ajudámo-lo a levar o material para a sala em questão e a preparar o material dentro das
nossas possibilidades.
Os alunos adoraram a sessão, como se pode ver na figura 28, pois no final
houve alunos que colocaram questões e quiseram, de uma forma divertida, brincar
com os piões e ver de perto a matemática que eles transmitem.

Figura 28: Alunos no final na sessão a tirar dúvidas e a “brincarem” com os Piões (em ambas)
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Aula Aberta: Doutor Eduardo Marques de Sá – “Piões que dormem, Piões que
voam”

Formação de Calculadoras CASIO no Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Coimbra

Figura 29: O Núcleo de Estágio na Formação das Calculadoras CASIO no Departamento de
Matemática.

Numa quarta-feira, dia 29 de maio de 2013, o Núcleo de Estágio esteve
presente no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Coimbra para dinamizar uma aula aos alunos da disciplina de Ensino
da Matemática II, a pedido da Doutora Helena Albuquerque. Essa aula, com a duração
de 3 horas, pretendeu mostrar um pouco das potencialidades dos novos modelos de
calculadoras. O Professor Balsa começou por mostrar um pouco da história da
evolução da calculadora e, de seguida, apresentaram-se dois ou três exercícios cuja
resolução era feita a partir das potencialidades da calculadora. Tentámos também
referir alguns procedimentos que notamos nos alunos, nomeadamente passar o que
fazem da calculadora para o papel, de modo a que o professor perceba o raciocínio que
o aluno seguiu.
No anexo 13, está o Certificado de Formação em meu nome, enquanto
orientadora da Ação de Formação sobre as Calculadoras Gráficas.
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Ação de Formação “Iniciação ao uso das potencialidades das
calculadoras com incidência nas funções”
A Associação de Professores de Matemática (APM) e a CASIO convidaram,
como formadores, o Doutor Jaime Carvalho e Silva e o Dr. José Carlos Balsa para
realizarem uma ação de formação para professores de Matemática e de Ciências de
Físico-Químicas na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores. Nesta formação,
participaram apenas professores de Matemática e maioritariamente da nossa escola.
Esta formação teve como objetivo mostrar a importância do uso e das potencialidades
da calculadora gráfica CASIO CG20, chamando a atenção para as suas diversas
funcionalidades. Esta formação iniciou-se no dia 17 de abril de 2013, teve a duração
de 25 horas presenciais e a creditação de 1 crédito. As 25 horas de formação foram
repartidas em cinco tardes de 5 horas cada.
Como a adesão era grande, o Centro de Formação Nova Ágora realizou outra
formação igual à anterior para a qual também fui convidada a colaborar de modo a
ajudar os formandos a acompanharem o conhecimento da nova ferramenta, pois
muitos deles nunca tinham trabalhado com calculadoras CASIO.
Pessoalmente, posso dizer que já conhecia a calculadora CASIO. Embora
fosse um modelo mais antigo, havia muitas funcionalidades que já sabia trabalhar. No
entanto, também houve muitas outras que aprendi durante a formação; deixei ainda
algumas para praticar mais tarde quando tiver mais disponibilidade. Um aspeto
positivo da CASIO em relação à TEXAS é o facto de a primeira ter mantido o aspeto e
a forma, possibilitando trabalhar facilmente com ela.
Esta iniciativa por parte da APM vem proporcionar aos docentes uma
constante atualização e prática das novas tecnologias que dinamizem ainda mais as
suas aulas. Pois queremos (acho que posso falar por todos os docentes) proporcionar
aos nossos jovens um ensino que qualidade!
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Ação de Formação “Bolsa de Professores Classificadores”
Houve ainda a Ação de Formação “Bolsa de Professores Classificadores”, da
responsabilidade do Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) do qual o orientador
cooperante era formador. Este pediu a minha colaboração e, dentro do que me era
possível, assim fiz, desde a ajuda na organização dos documentos, colocar
informações no moodle para contactar com os formandos da ação, até analisar (dando
a minha opinião avaliativa) os trabalhos desenvolvidos pelos formandos ao longo da
ação. Esta ação é toda feita por e-learning e só termina no mês de outubro.
Antes de começar a ação de formação propriamente dita, foram-nos
disponibilizados os materiais necessários para os testarmos, verificando se as
funcionalidades da plataforma moodle da Universidade do Porto funcionavam
corretamente, e realizámos as tarefas antecipadamente para perceber o que deveríamos
esperar dos formandos no decorrer da primeira parte da formação. Essa análise foi
feita entre os dias 5 e 11 de março.
Depois de analisados, coube ao formador seguindo as indicações do GAVE ir
disponibilizando os materiais comentá-los e analisá-los de modo a que os formandos
fossem iniciando o seu trabalho na formação.
Nesta fase, ajudei o Orientador Cooperante na apreciação dos trabalhos dos
formandos. Mais tarde, na altura dos exames, começou a segunda parte da formação.
Depois de os formandos terem acesso às provas de exame para os corrigirem e
classificarem, enviavam algumas das suas dúvidas ao formador (ao Dr. José Carlos
Balsa) que partilhava comigo auscultando a minha opinião. Todo este processo teve
como objetivo tentar esclarecer, o mais claramente possível, as dúvidas existentes.
Fiz a correção do Exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais da 1ª
fase e, de acordo com os critérios, analisei a minha proposta de resolução.
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Cerimónia “Matemática nas Flores”

Dias antes, foi necessário ir falar com os responsáveis do Conservatório para
reservarmos o Grande Auditório para o
grande evento. Foi também necessário
dar a conhecer à comunidade escolar a
existência desta cerimónia e, por isso,
elaborei o cartaz, como mostra a figura
30, para fazer a divulgação.
Chegado o grande dia, houve
ainda últimos preparativos a tratar. Foi
necessário ir à florista buscar o centro
de mesa para o Doutor Jaime Carvalho
e Silva, o que a minha colega Maria
João fez, indo buscar o arranjo que, nas
vésperas, tínhamos ido escolher.
Foi necessário preparar as
mesas no palco do Grande Auditório.
Figura 30: Cartaz de divulgação da Cerimónia

Uma, seria a mesa do Doutor Jaime "Matemática nas Flores"
Carvalho e Silva, que iria dar uma aula

aberta subordinada ao tema “O futuro da tecnologia: Progresso ou Desastre?”. E outra
foi disponibilizada para dispor as medalhas, os certificados e os prémios para entregar
aos três melhores alunos de cada atividade que foi desenvolvida este ano letivo pelo
nosso Grupo.
Também foi necessário verificar se o vídeo preparado por mim, através do
MovieMaker, tinha alguma qualidade para ser projetado de modo a que todos
pudéssemos ver bem as imagens. Na realização desse vídeo, pedi a colaboração e as
sugestões das minhas colegas para a escolha das fotografias e das músicas.
Distribuíram-se então esses prémios, medalhas (ouro, prata e bronze) e
certificados, chamando ao palco os alunos participantes em cada uma das atividades.
Colocámos esses objetos na mesa de acordo com a ordem com que se chamavam os
alunos ao palco. A organização foi feita de atividade a atividade e segundo a seguinte
ordem: Olimpíadas Portuguesas da Matemática, Campeonato de Jogos Matemáticos,
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Cerimónia “Matemática nas Flores”
Canguru Matemático, Cálculo Mental, Um Conto que Contas e o Prémio Matemática
nas Flores.
A sessão estava prevista começar pelas 14h45m de modo a iniciar-se a
projeção de um pequeno vídeo com fotografias de professores e alunos participantes
nas diversas atividades organizadas pelo nosso Grupo.
De seguida, iniciou-se a aula aberta com o Doutor Jaime Carvalho e Silva.
No final, procedeu-se à entrega dos prémios, respeitando a ordem das
atividades acima descrita, começando no terceiro lugar e terminando no primeiro.
Voltámos, a projetar o pequeno vídeo das fotografias que tínhamos passado
inicialmente.
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Capítulo 5
Conclusão/Reflexão

A expressão mais usual é dizer-se “parece que foi ontem” e é bem verdade.
De facto, parece que foi ontem a primeira reunião, em agosto, com o nosso orientador
cooperante e agora já estamos no fim desta etapa. Entre muitos outros conselhos, o
orientador cooperante dizia-nos com frequência, “aproveitem agora no início que,
quando derem conta, já estamos no final!”. É bem verdade! Já chegámos ao final e
fica-nos a sensação de que a Escola era quase a nossa primeira casa, pelo imenso
número de horas que lá passávamos...
Parece que foi há pouco tempo que pedimos o cartão da escola na Secretaria!
Agora que já estamos a terminar, gostava de ficar com este cartão, como recordação
do meu primeiro ano de lecionação, trabalhoso sim, mas muito gratificante e
enriquecedor!
Sem dúvida que todo o trabalho de estágio realizado ao longo deste ano
letivo se deve ao facto de a nossa Escola ter excelentes condições, muito diferentes
das de outras escolas. Por isso, agradeço bastante à Escola Básica e Secundária Quinta
das Flores ter-me acolhido sempre de braços abertos. Não a trocava por nenhuma
outra escola!
O mito de que o professor não faz nada e que só dá aulas não passa disso
mesmo, de um mito... Os professores trabalham muito, por vezes (para não dizer
sempre) levam trabalho para casa. Não tinha ideia da quantidade de burocracias que
era necessário um professor fazer. Na vida escolar nunca se pode dizer que o dia vai
ser assim, desta ou daquela maneira, porque os nossos planos podem mudar
rapidamente, como em algumas situações que referi ao longo deste relatório.
Aprendi muitas coisas ... tentar controlar o “nervoso miudinho”, a ansiedade, a
saber gerir o tempo de aula, a aumentar o meu ritmo de trabalho, ...! Ao longo de todo
o estágio, tentei melhorar tanto na preparação das aulas como em todas as outras
atividades que me foram sendo propostas.
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Perante o Orientador Cooperante e as minhas colegas de estágio, tentei
sempre mostrar a minha posição e opinião face às situações que iam surgindo,
apresentar e ultrapassar sempre, em seminário, as dificuldades que ia sentindo e
aceitando todas as sugestões para melhorar e aperfeiçoar o meu desempenho e
enriquecer como pessoa e como docente. De qualquer modo, tenho a perfeita noção de
que não é num ano de estágio que tudo se aprende (desde os métodos de ensinoaprendizagem à postura que um professor deve ter em sala de aula), mas sim em
longos anos de carreira que eu espero percorrer quando chegar a minha vez de exercer
sozinha as minhas funções. A aprendizagem é eterna. Todos os dias enfrentamos
novos desafios, descobrimos novos horizontes e crescemos, vivendo obstáculos e
ultrapassando barreiras. Por isso, a nossa profissão de professor é tão bela!
O meu objetivo, enquanto professora, é, de acordo com a citação de LaoTsé, com que iniciei o presente relatório, não dar o resultado final ao aluno mas sim
ajudá-lo a desenvolver o seu raciocínio para torná-lo capaz de resolver qualquer
problema. Pretendo ajudar e motivar os alunos a gostarem da disciplina e a
conseguirem atingir os objetivos. Ensinar é também dar a mão aos jovens, ajudá-los a
construírem o seu futuro e, quem sabe, fazer com que sejam adultos felizes e
realizados.
A única experiência que tinha antes de vir para estágio era apenas ter dado
algumas explicações. Mas sem dúvida que as explicações individuais são um trabalho
bastante diferente do de dar uma aula a um grupo de alunos, nomeadamente a uma
turma de trinta alunos com ... tendência a aumentar. Por vezes, não é fácil manter uma
aula dinâmica, nem chegarmos a todos os alunos como gostaríamos. Tentámos
compensar, principalmente aqueles que tinham mais dificuldades, com aulas de apoio.
Assim, a minha evolução foi notória e, se tivesse mais uns meses ou um ano letivo de
estágio, ainda mais aprenderia. Contudo, sei que a minha aprendizagem como
professora, como boa professora que quero ser, ainda tem um longo caminho a
percorrer. Nada que, com ESFORÇO E DEDICAÇÃO, se não faça.
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Sociais”;


Plano de Aula;



Apresentação de Aula;



Ficha de Trabalho Nº 10 (Distribuições de Probabilidade);
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Enunciado do Teste do 10ºano;



Proposta de Resolução do Teste do 10ºano;



Critérios de Correção do Teste do 10º ano;



Matriz de Conteúdos do Teste do 10º ano;

Anexo 12: “Exemplo de um teste e proposta de resolução para o 11º ano”;


Enunciado do Teste do 11ºano;



Proposta de Resolução do Teste do 11ºano;



Critérios de Correção do Teste do 11º ano;

Anexo 13: “Certificado de orientação de uma Ação de Formação sobre Calculadoras
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Anexo 1: Planificação a Longo Prazo de Mat. A do 10º ano

10º ano
Planificação a Longo Prazo
Matemática A

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
2012/2013
Ano letivo 2012/ 2013

10º ano

Anexo 1: Planificação a Longo Prazo de Mat. A do 10º ano
CONTEÚDOS

N.º de

CALENDARIZAÇÃO

tempos
1º Período (78 aulas)

Módulo Inicial

Tema I – Geometria no Plano e

18

 Desenvolvimento do programa (teoria) 58
 Outras atividades

40

no Espaço

20

(Apresentação, avaliação diagnóstica, avaliação,
desenvolvimento de atividades, auto avaliação)

2º Período (60 aulas)
Tema I – Geometria no Plano e
no Espaço

20

Tema II – Funções e Gráficos.

 Outras atividades

Função Afim

(Avaliação,

Função Quadrática.
Função Módulo

 Desenvolvimento do programa (teoria) 44

desenvolvimento

de

atividades,

auto

16

avaliação,...)

24
3º Período (66 aulas)

Tema II – Funções polinomiais
de grau superior a 2.
Tema III – Estatística

30

 Desenvolvimento do programa (teoria) 60
 Outras atividades

30

(Avaliação,

desenvolvimento

de

atividades,

auto

6

avaliação,...)

TOTAL DE TEMPOS PREVISTOS: 204 tempos de 45 minutos

Ano letivo 2012/ 2013
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10º ano
Planificação a Médio Prazo
Matemática A

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
2012/2013
Ano letivo 2012/ 2013

10º ano

Anexo 2: Planificação a Médio Prazo de Matemática A do 10º ano

1º Período
Conteúdos

Subtemas



Módulo Inicial



Tema 1:
Geometria no
Plano e no Espaço
I

Resolução
problemas
Geometria
Plano e
Espaço:

de
de
no
no









Geometria
analítica





Objetivos

Resolução
de
problemas,
envolvendo
semelhança de figuras, cálculo de áreas e
volumes.

Posição relativa de retas, de planos e de
reta/plano. “Critérios de paralelismo e
perpendicularidade de retas e planos”
Problema: Porque é que só há 5 sólidos
platónicos?
Método de resolução de problemas segundo
George Polya
Perspetiva Cavaleira

Secções num cubo

Dual de um poliedro
Composição e decomposição de sólidos


Operações com radicais
Racionalização

Referenciais
cartesianos
ortogonais
e 
monométricos no plano e no espaço.
Correspondência entre o plano e  2
Retas paralelas aos eixos coordenados.
Bissetriz dos quadrantes ímpares e pares.

Evidenciar
o
desenvolvimento
de
capacidades de experimentação, raciocínio
matemático (com destaque para o
raciocínio geométrico) e a análise crítica,
conduzindo
ao
estabelecimento
de
conjeturas e à sua verificação.

Representar a intersecção do cubo com um
plano, utilizando a perspetiva cavaleira
Construir secções determinadas no cubo
por um plano
Caracterizar poliedros dos duais
Estabelecer relações métricas entre figuras,
usando medidas lineares, áreas e volumes
Operar com radicais e simplificar

Estudar os referenciais, em particular, o
referencial cartesiano
 Aplicar o método cartesiano na resolução
de problemas no plano
 Localizar pontos no plano

Nº de
Aulas

18

4
6

2

2
4

Ano letivo 2012/ 2013

Anexo 2: Planificação a Médio Prazo de Matemática A do 10º ano
 Definir semiplanos limitados por retas



Semiplanos.
Conjuntos definidos por
disjunções de condições.
Condições com módulos.






Negação de condições.
Primeiras leis de DeMorgan.
Projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta.
Referenciais no espaço.



Correspondência entre o espaço e  3 .





Planos coordenados.
Planos paralelos aos planos coordenados.
Pontos simétricos relativamente aos eixos e
planos coordenados.
Distância entre dois pontos no plano e no
espaço.
Conjunto de pontos do plano definido por
condições – circunferência e círculo.
Conjunto de pontos do espaço definidos por
condições – superfície esférica e esfera.
Mediatriz de um segmento de reta.
Coordenadas do ponto médio de um segmento
de reta.
Plano mediador de um segmento de reta.
Vetores livres no plano e no espaço.
Vetores simétricos.
Soma de um ponto com um vetor.













conjunções

e















Associar a conjunção e a disjunção de
condições à intersecção e à reunião de
conjuntos
Definir conjunto complementar
Associar a uma condição a sua
representação geométrica num referencial
do plano e vice-versa
Definir projeção ortogonal de um ponto
sobre uma reta
Identificar, em referencial o.m. no espaço,
retas e planos
Descobrir as relações entre coordenadas de
pontos simétricos relativamente aos planos
coordenados e aos eixos coordenados e aos
planos bissetores dos diversos octantes
Calcular a distância entre dois pontos no
plano e no espaço
Identificar alguns lugares geométricos
pelas suas condições
Resolver problemas, por via geométrica
e/ou
analítica,
envolvendo
lugares
geométricos

 Caracterizar e operar com vetores (revisão
de conteúdos do 3ºciclo)

4

4

6

2

4

2
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Nota: Outras atividades 20 aulas

2º Período
Conteúdos

Subtemas




Tema 1:
Geometria no
Plano e no Espaço
I


Geometria
Analítica









Operações com vetores: adição e
multiplicação de um nº real por um
vetor.
Vetores colineares.
Aplicação do cálculo vetorial à
demonstração de propriedades dos
polígonos.
Componentes e coordenadas de um
vetor em referencial o. n. no plano e
no espaço
Igualdade de vetores
Norma de um vetor
Determinação das coordenadas do
vetor soma de dois vetores e do vetor
produto de um número real por um
vetor
Vetor como diferença de dois pontos
Ponto médio de um segmento de reta
Colinearidade de vetores

Objetivos










Caraterizar e operar com vetores
Definir vetores colineares
Deduzir propriedades de figuras geométricas,
usando vetores

Identificar as coordenadas e componentes de um
vetor num referencial o. n. no plano e no espaço
Definir vetores iguais
Operar com vetores
Determinar a norma de um vetor

Nº de
Aulas
2

2

4

4
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Geometria
Analítica




Equação vetorial da reta no plano
Equação vetorial da reta no espaço




Equação reduzida da reta no plano
Retas paralelas e retas concorrentes



Generalidades - Conceito de função e
modos de definir uma função
Definição de função real de variável
real
Uso da calculadora: editor de funções,
janela de visualização, representações
gráficas e tabelas de valores




Tema 2: Funções e
Gráficos. Funções
polinomiais.
Função módulo.

Funções e
Gráficos


Propriedades das funções: zeros e
sinal

Definir equação reduzida de uma reta no plano
Interpretar o declive de uma reta
Definir retas paralelas e retas concorrentes usando
o declive das retas



Interiorizar
o
conceito
de
função
(correspondência unívoca)
Assimilar noções sobre funções: domínio, valor
objeto, valor imagem, contradomínio e conjunto
de chegada
Identificar a variável independente, a variável
dependente e descrever relações entre variáveis
Interpretar e analisar gráficos
Trabalhar funções em situação de vida real

4

Calcular imagens com a calculadora
Obter um quadro de valores
Obter representações gráficas de funções
Representar o quadro de sinal de uma função
Estudar a monotonia de uma função
Identificar e classificar os extremos de uma
função
Trabalhar conceitos matemáticos em contextos da
vida real

2

Calcular imagens com a calculadora
Obter um quadro de valores
Obter representações gráficas de funções
Representar o quadro de sinal de uma função
Estudar a monotonia de uma função

4

















Sentido de variação
(exploração gráfica)

e

extremos

2











6
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Função afim









Função quadrática – resolução de um
problema para motivação
Estudo gráfico das funções definidas
por
,
,
,
e



Resolução de equações e inequações com
módulos, usando métodos numéricos e gráficos.



Investigar a influência dos parâmetros reais a, h e
k no gráfico das funções da família definida por



Esboçar o gráfico das transformações simples de
uma função quadrática dada
Descrever o gráfico obtido com recurso à
linguagem das transformações gráficas
Definir o domínio, contradomínio, sinal,
monotonia, extremos, continuidade, pontos de
intersecção com os eixos e simetria de funções
quadráticas
Escrever a expressão analítica de uma função
cujo gráfico é apresentado
Relacionar a expressão analítica de uma função
com os seus zeros, caso existam
Resolver, gráfica e analiticamente, inequações do
2º grau
Resolver equações e inequações no contexto da
resolução de uma situação concreta







Transformações gráficas (aplicadas à
função quadrática)
Resumo das características gráficas e
das propriedades da função quadrática
A função quadrática definida por
y  ax 2  bx  c, a  0



Investigar a influência dos parâmetros reais a, b e
c, no gráfico das funções da família definida por

Função módulo





Identificar e classificar os extremos de uma
função
Trabalhar conceitos matemáticos em contextos da
vida real

Inequações do 2º grau






2

4

6

3

4
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Nota: Outras atividades 16 aulas

3º Período
Conteúdos

Tema 2: Funções e
Gráficos. Funções
polinomiais. Função
módulo.

Subtemas


Resolução de problemas






Polinómios numa variável
Identidade de polinómios
Operações com polinómios
Funções polinomiais

Objetivos











Divisão inteira de polinómios
Regra de Ruffini





Divisibilidade por x  
Teorema do Resto
Factorização de polinómios



Função cúbica








Articular conceitos, quer de geometria quer de funções.
Interiorizar o processo de modelação matemática de um
problema.
Identificar os termos e os coeficientes de um polinómio
Ordenar um polinómio segundo as potências crescentes ou
decrescentes da variável
Efetuar a adição, subtração e multiplicação de polinómios.
Identificar uma função polinomial.
Determinar o quociente e o resto da divisão de um polinómio
por outro, usando o algoritmo da divisão inteira de polinómios.
Usar a regra de Ruffini para determinar o quociente e o resto
da divisão inteira de dois polinómios.
Utilizar o Teorema do resto para averiguar se um polinómio é
divisível por x  
Decompor polinómios em fatores
Resolver problemas usando funções polinomiais
Identificar uma função cúbica
Descobrir as diferentes formas que o gráfico de uma função
cúbica pode tomar

Nº de
Aulas
6

4

4

6

4

Ano letivo 2012/ 2013

Anexo 2: Planificação a Médio Prazo de Matemática A do 10º ano








Resolução de problemas



Objeto da Estatística, perspetiva
histórica da sua evolução e sua
utilidade na vida moderna
Estatística Descritiva e Estatística 
Indutiva
Recenseamento e sondagem
Conceitos básicos – população, 
amostra e variável estatística e sua
classificação






Tema 3: Estatística





Organização e interpretação de
dados para caracteres qualitativos e
quantitativos discretos



Medidas de localização de uma 
amostra (variável discreta): média,
moda, mediana e quartis


Diagrama de extremos e quartis



Identificar o comportamento do gráfico nos pontos cujas
abcissas correspondem a raízes de multiplicidade superior a
um
Resolver problemas (resolver graficamente equações e
inequações de grau superior ao segundo)
Resolver problemas envolvendo funções polinomiais
Resolver analiticamente equações e inequações de grau
superior ao segundo (três e quatro)

Salientar o papel relevante da Estatística em todos os campos
do conhecimento

6

2

Usar adequadamente a terminologia estatística
Desenvolver atitudes críticas
Organizar, representar e tratar dados recolhidos.
4

Calcular média, moda, mediana e quartis em variável
quantitativa discreta
Interpretar e analisar resultados, usando tabelas e gráficos
Usar as funções estatísticas da calculadora

2
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Função cumulativa
Resolução de exercícios



Variável contínua: tabelas de
frequência, gráficos e medidas de
localização.
Diagrama de extremos e quartis.





Medidas de dispersão de uma
amostra: amplitude, variância e
desvio – padrão.






Distribuições bidimensionais
Diagrama de dispersão
Dependência estatística
Ideia intuitiva de correlação





Gráficos de correlação positiva,
negativa e nula
Coeficiente de correlação e seu
intervalo de variação
Centro de gravidade



Reta de regressão





Construir a função cumulativa e identificar algumas das suas
características
Aplicar os conhecimentos estatísticos e desenvolver
competências

 Estudar distribuições estatísticas com dados agrupados em
classes
 Usar a calculadora
 Calcular média, classe modal, classe mediana e quartis em
variável quantitativa contínua
 Interpretar e analisar resultados
 Usar as funções estatísticas da calculadora
 Aplicar a situações reais o estudo das medidas estatísticas e as
propriedades algébricas da média e do desvio padrão
 Analisar de forma crítica alguma informação e afirmações de
carácter estatístico
 Interpretar e comunicar resultados
 Representar graficamente a relação entre duas variáveis e
identificar a sua possível dependência
 Identificar tipos e graus de dependência
 Reconhecer a correlação estatística como um indicador e não
como uma prova
 Identificar a reta de regressão
 Interpretar situações em contexto real
 Usar a calculadora
 Matematizar situações da vida real
 Usar a calculadora
 Relacionar conteúdos com vista à melhor compreensão do
mundo em que vivemos

2

2

6

2

4

2
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Um problema de modelação

4

Nota: Outras atividades 6 aulas
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1.º Período

Aulas previstas: 78

Tema I – Modelos Matemáticos



Modelos de Grafos
Modelos Populacionais

54

Revisões (i): Modelos Financeiros

6

Tema II – Modelos de Probabilidades

12

Técnicas específicas de avaliação

6

2.º Período
Tema II – Modelos de Probabilidades

Aulas previstas: 60
46

Revisões (i): Métodos de Apoio à Decisão:



Teoria Matemática das Eleições
Teoria da Partilha Equilibrada

Técnicas específicas de avaliação

3.º Período
Tema III – Introdução à Inferência Estatística

8

(ii)

6

Aulas previstas: 60
50

Revisões (i): Estatística

6 (ii)

Técnicas específicas de avaliação

4

(i)
(ii)

Conteúdos lecionados na disciplina de MACS Bloco I. A revisão destes conteúdos visa a
preparação para o exame nacional, a realizar no final do presente ano letivo.
A realizar no decorrer do período, quando mais oportuno.
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1.º Período
Conteúdos

N.º de
Aulas

Objetivos / Competências


Apreender a importância da modelação matemática na

Modelos Matemáticos

Tema I

resolução de problemas concretos.
 Modelos de



Explorar problemas concretos modelados com grafos.

Grafos



Elaborar esquemas que descrevam situações da vida real.



Ensaiar resoluções por tentativas.



Formular estratégias de resolução.



Estudar modelos discretos e contínuos de crescimento

 Modelos
Populacionais

28

populacional.


Comparar diversos tipos de crescimento populacional.



Identificar qual a função mais adequada para descrever o

26

crescimento populacional.

Modelos de Probabilidade

Tema II

 Modelos
Financeiros



Rever os conhecimentos lecionados no 10.º ano.

-

Indicar a diferença entre fenómeno aleatório e fenómeno

 Fenómenos
aleatórios.

6

determinístico.
-

Identificar

as

vantagens

de

modelos

matemáticos

6

apropriados para este tipo de fenómeno.
 Argumentos de

em que se admita como razoável o pressuposto de

simetria
 Regra de
Laplace.

Construir modelos de probabilidade para situações simples
simetria ou equilíbrio.

-

6

Calcular a probabilidade de alguns acontecimentos
através de modelos construídos.

Técnicas de avaliação específicas (portfólio, trabalhos de grupo e individuais, debates, etc.)

6
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78

2.º Período
Conteúdos
-

Calcular a probabilidade de alguns acontecimentos
através de modelos construídos.

 Argumentos de
simetria

N.º de
Aulas

Objetivos Gerais



 Regra de Laplace.

Construir modelos de probabilidade para situações

4

um pouco mais complexas utilizando a regra do
produto.

 Modelos de



probabilidade em

Modelos de Probabilidade

Tema II

espaços finitos.
 Variáveis

Apreender as propriedades básicas de uma função
massa de probabilidade.



Identificar acontecimentos em espaços finitos.



Calcular as probabilidades de alguns

quantitativas.

6

acontecimentos utilizando propriedades da

 Função massa de
probabilidade

probabilidade.


Compreender a noção de probabilidade
condicionada através de exemplos simples.



instrumento de organização de informação quando

 Probabilidade

se está perante uma cadeia de experiências

condicionada

aleatórias.

 Árvores de
probabilidade
 Acontecimentos

Utilizar as árvores de probabilidades como



Aplicar a definição de probabilidade condicionada.



Utilizar a definição de probabilidade condicionada

independentes

10

para formalizar a noção intuitiva de
acontecimentos independentes.


Aplicar a definição de acontecimentos
independentes.
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 Probabilidade total
 Regra de Bayes



Saber aplicar a Regra de Bayes.



Fazer a distinção entre valor médio populacional e

2

média amostral, e também, de modo idêntico,
para a variância e outras características já
 Valor médio e
variância populacional

referidas no estudo descritivo de amostras.


6

Alargar a noção de população como conceito
subjacente a um modelo de probabilidade.



Apresentar na forma justificada as fórmulas de
cálculo do valor médio e de variância para modelos
quantitativos de espaço de resultados finitos.


 Espaços de resultados

suporte não finito em situações onde o conjunto de

infinitos.

resultados possíveis não seja conhecido na sua

 Modelos discretos e
modelos contínuos

Mostrar o interesse em adotar modelos com

10

totalidade ou seja demasiado extenso.


Calcular probabilidades de acontecimentos a partir
de alguns modelos contínuos simples.



Reconhecer a importância deste modelo referindo
o Teorema do limite central.


 Modelo normal

Referir as principais características de um modelo
8

normal ou Gaussiano.


Calcular probabilidades com base nesta família de
modelos recorrendo ao uso de uma tabela da

Revisões

função de distribuição de uma Normal Standard.
 Métodos de Apoio à
Decisão



Rever os conhecimentos lecionados no 10.º ano
sobre Teoria Matemática das Eleições e Teoria da

8

Partilha Equilibrada.

Técnicas de avaliação específicas (portfólio, trabalhos de grupo e individuais, etc.)

6
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60

3.º Período
Conteúdos
 Parâmetro

e

estatística
 Noção

de



partir de propriedades estudadas num conjunto de dados,

Introdução à Inferência Estatística

Tema III

pontual.
 Estimação

se procurarão tirar conclusões para um conjunto de dados

de

um valor médio
de

Apresentar as ideias básicas de um tipo de raciocínio com
que o aluno é confrontado pela primeira vez, em que a

estimativa

e

N.º de
Aulas

Objetivos / Competências

uma

mais vasto.


26

Apresentar as ideias básicas de um processo de inferência
estatística, em que se usam estatísticas para tomar

proporção.

decisões acerca de parâmetros.

 Distribuição de
amostragem.
 Construção

de

estimativas
intervalares ou 

Mostrar toda a potencialidade da Estatística, que nos

intervalos

de

permite tirar conclusões e tomar decisões, indo do

confiança para

particular para o geral, quantificando o erro cometido

o valor médio e

nessa tomada de decisões.

para

24

a

Rev
isõ
es

proporção.
 Estatística



Rever os conhecimentos lecionados no 10.º ano.

2
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Atividades globalizantes: aulas destinadas a atividades que terão o intuito de
rever conteúdos lecionados em anos anteriores e preparar os alunos para a

4

realização do exame nacional.
Técnicas de avaliação específicas (portfólio, trabalhos de grupo e individuais, etc.)

4
60
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ATIVIDADE

Dia do 

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS

Atividades de sala da
 Despertar
o
interesse
pela
aula.
participação em atividades relacionadas
Organizar e dinamizar a
com a Matemática;
exposição sobre o .
 Aprendizagem de conceitos.

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO
(LOCAL)

CALENDARIZAÇÃO

Núcleo de Estágio de
Matemática.
Professores de
Matemática.
Biblioteca/Mediateca

Comunidade escolar
(Escola)

12-15 Março
2013

Comunidade dos
workshop’s do
softciências

Novembro de
2012

Comunidade escolar
(Escola)

12-15 Março
2013

Workshop’s
Softciências

Workshop para ensinar
Grupo do Softciêcias.
professores e alunos a  Ensinar professores e alunos a
Núcleo de Estágio de
trabalharem
com
as trabalharem com as novas tecnologias
Matemática.
novas tecnologias

Semana das
Ciências e
Tecnologias

Exposição “Matemáticos
célebres”.
Exposição
“Números
famosos”.
Dinamizar
atividades
laboratoriais.

 Despertar
o
interesse
pela
participação em atividades relacionadas
com a Matemática;
 Aprendizagem de conceitos.

Projeto CRIIE

Os
professores
vão
organizar
e
gerir
disciplinas na plataforma
Moodle
dirigidas
às
turmas lecionadas.

 Familiarizar os alunos com a
utilização das novas tecnologias e
aproveitar as suas potencialidades;
 Criar um banco de dados com a
finalidade de os alunos obterem todos
os documentos necessários à disciplina.

Núcleo de Estágio de
Matemática.
Professores de
Matemática.

Professores de
Matemática

Alunos da Escola
(Escola)

Ao longo do ano
letivo
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Clube de
Matemática

Urânia 2013

Espaço criado para treino
dos alunos de preparação
para
Olimpíadas,
Canguru Matemático e
Campeonato de Jogos
Matemáticos; resolução
de problemas; trabalho de
investigação e discussão
sobre
curiosidades
matemáticas.

 Desenvolver, nos alunos, o gosto pela
Matemática;
 Detetar vocações precoces nesta área
do saber;
 Treinar os alunos para participarem
em
competições
nacionais
(por
exemplo, Olimpíadas da Matemática);
 Incentivar
para
aquisição
de
conhecimentos de nível superior;
 Desenvolvimento
do
raciocínio
matemático;
 Distinguir os melhores alunos de
matemática;
 Preparação dos alunos para o
Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos.

Troca de impressões
entre os núcleos de
estágio de Matemática de  Trocar impressões e permutar ideias
várias escolas inscritos na com outros núcleos de estágio;
plataforma através do  Partilhar experiências.
envio de um relatório
semanal.

Professores de
Matemática

Alunos do 2º e 3º
ciclo interessados
(Escola)

Ao longo de todo
o ano letivo

Núcleo de Estágio de
Matemática

Núcleo de Estágio
de Matemática

Ao longo do ano
letivo
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 Incentivar os alunos a aparecer no
Salta Barreiras;
 Prestar apoio a alunos;
Apoio a alunos com
 Apoiar os alunos na aprendizagem
dificuldades na disciplina
matemática;
de Matemática.
 Promover o Salta Barreiras como um
espaço dedicado a diversas atividades
matemáticas.

Professores de
Matemática

Alunos da Escola
(Escola)

Ao longo do ano
letivo

Divulgação e
participação nas
Olimpíadas de
Matemática

Divulgação
realizada
pelos professores de
Matemática nas diversas
turmas.
Preparar e apoiar os
alunos participantes nas
Olimpíadas.

 Incentivar e desenvolver o gosto pela
Matemática;
 Detetar vocações precoces nesta área
de saber;
 Contribuir para a seleção que
representará Portugal nas Olimpíadas
Internacionais.

Professores de
Matemática

Alunos da Escola
(Escola)

Maio de 2013
(dia a definir pela
SPM)

Concurso
CANGURU

Divulgação
realizada
pelos professores de
Matemática nas várias
turmas

 Contribuir para a popularização e
promoção da Matemática nos jovens;
 Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões matemáticas.

SPM

Comunidade
Escolar

Março de 2013?
(dia a definir pela
SPM)

Associação Ludus

Alunos da Escola
(Arena d’Évora)

1 de Março de
2013

Salta Barreiras

Campeonato de
Jogos
Matemáticos

 Desenvolver o gosto pela Matemática;
 Incutir nos alunos a componente
Divulgação
realizada
lúdica da Matemática
pelos professores de
 Contribuir para a popularização e
Matemática nas várias
promoção da Matemática nos jovens;
turmas.
 Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões matemáticas.
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Atividades
Matemáticas*

Núcleo de Apoio
aos Professores
da Escola em
software
específico

Diz+/Equamat /
Mat12

 Contribuir para a popularização e
promoção da Matemática;
 Despertar
o
interesse
pela
participação em atividades relacionadas
com a Matemática.

Departamento de
Matemática da
Universidade de
Coimbra
Núcleo de Estágio de
Matemática

Alunos de
Matemática

Data a definir

Prestar assessoria aos
professores da escola no  Apoiar o uso de novas tecnologias
uso
de
software nas aulas.
específico

Núcleo de Estágio de
Matemática

Professores da
Escola

Ao longo do ano
letivo

Núcleo de Estágio.
Professores de
Matemática.

Consoante as
condições indicadas
pela organização

22, 23 e 24 de
abril

Desenvolver
atividades
com os alunos pelos
docentes
do
Departamento
de
Matemática

Dinamizar
atividades
similares ao concurso
Equamat (em princípio
envolvendo outro tipo de
atividades).

 Desenvolver o gosto pela Matemática;
 Usar o desafio de um jogo e de novas
tecnologias
para
aumentar
os
conhecimentos;
 Desenvolver
a
capacidade
de
interpretar e resolver problemas.
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Concurso de
Cálculo Mental

Promover um concurso
com atividades de cálculo
mental, com participação
de todos os alunos do 3º
Ciclo.

Jogos Tio Papel

Dinamização
de
um
concurso com cartas do
Tio Papel

Projeto da
Ciência Viva

 Promover a Matemática junto dos
alunos do 3º ciclo;
 Fomentar o interesse pela prática do
cálculo mental;
 Desenvolver destrezas numéricas e
de cálculo;
 Estimular a capacidade mental entre
os alunos;
 Aplicar conhecimentos matemáticos já
adquiridos;
 Detetar e divulgar o talento na área do
cálculo mental.

 Enriquecer temas de matemática
Projeto Ciência Viva em
elementar de forma a motivar,
Parceria com a FCTUC e
desenvolver e potenciar o gosto pela
com os Delfos
matemática em Portugal

Núcleo de Estágio.
Professores de
Matemática.

Núcleo de Estágio
Professores de
Matemática.
Orientador de
Estágio José Balsa e
Coordenador dos
Delfos Amílcar
Branquinho

Alunos do 2º e 3º
Ciclo

Ao longo do ano
letivo.

Alunos do Ensino
Básico da Escola

Data a definir

Alunos do Ensino
Básico

Ao longo do ano
letivo
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Aulas abertas*

Professores do DMUC e
outros departamentos da
UC dinamizarão aulas,
abordando
temas
diversos inseridos ou não
nos currículos nacionais.

GRUPO
MAT_2012-13

Dinamização da página
do grupo disciplinar de
Matemática na plataforma
Moodle.

 Despertar o interesse dos alunos para
a Matemática;
 Proporcionar aos alunos aulas
dinâmicas e diferentes do usual, visando
aumentar o seu interesse.

Núcleo de Estágio de
Matemática
Professores do
DMUC

 Permitir a todos os professores do
grupo disciplinar um maior e melhor
acesso a documentos importantes
(planificações, critérios de avaliação,
legislação, …)

Coordenadores:
José Balsa
Núcleo de Estágio de
Matemática
Elsa Dinis

Alunos de
Matemática

Datas a definir

Professores de
Matemática da
Escola

Ao longo do ano
letivo

 Despertar o interesse e a curiosidade
Realização de atividades
dos alunos para a Matemática;
Semana das
lúdicas de interação com
Alunos da escola
Circo Matemático
Associação Ludus
Ciências e
 Mostrar a vertente lúdica da
o público relacionadas
(Escola)
Tecnologias
Matemática e diferente da convencional;
com a Matemática
 Mostrar aplicações da Matemática.
* As propostas para aulas aberta ou palestras são as mesmas. As sugestões são: Dr. Jorge Picado (“As conchas marinhas: a simplicidade e beleza da sua
descrição matemática”), Dra. Nazaré Lopes (“iniciar o módulo de Estatística (em princípio no 3º Período)”), Dr. João Fernandes (“Sessão astronómica com
astrolábios, teodolito e telescópios”), Dr. João Filipe Queiró (“Pedro Nunes” e “Anastácio da Cunha”), Dr. Jaime Carvalho e Silva (“Tecnologias”) e Dr. Belmiro
Costa
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Ponto da situação das atividades do Grupo Disciplinar 500
(Matemática) - fevereiro de 2013
Visitas de estudo: Consoante a sua disponibilidade e pertinência os elementos do grupo têm
participado, organizado e dinamizado algumas visitas já realizadas ou a realizar. Destas
salientamos a organização conjunta da visita à NaturTejo com três turmas, cerca de 90 alunos do
10º ano, visita a Sintra com quatro turmas, cerca de 85 alunos do 11º ano, visita a Lisboa com
turmas do 12º ano.

Concursos:
Cálculo Mental: Continua a decorrer semanalmente o concurso Cálculo Mental organizado
pelos professores da escola estando previsto o seu término no final do período, nele participam
todos os alunos do 5º ano ao 10º ano, cerca de 600 alunos.

Olimpíadas: Já se realizaram duas eliminatórias das Olimpíadas da Matemática tendo
(pensamos pela primeira vez) sido selecionados dois alunos (um do 7º ano e um do 12ºano) para
a final que se realizará de 14 a 17 de março em Albufeira.

Canguru Matemático: A escola irá também participar no concurso Canguru Matemático tendo
para isso feito todas as diligências, cuja primeira fase se realizará no dia 4 de Abril.

Equamat/Diz+(2º ciclo) /Mat12: A fim de desenvolver o gosto pela Matemática a escola está
inscrita nestes projetos participando com alunos de todos os níveis. Esta atividade realizar-se-á
em março e abril de 2013 na Universidade de Aveiro.

Aulas Abertas e conferências: Já se realizou uma aula aberta com o professor Doutor Jaime
Carvalho e Silva sobre as funções na vida real e está prevista uma conferência sobre “Piões que
dormem e piões que voam” com o professor Doutor Eduardo Marques Sá a realizar durante a
Semana das Ciências e Tecnologia (de 11 a 15 de março de 2013) no âmbito desta semana irão
também decorrer no Laboratório de Matemática atividades experimentais a serem dinamizadas
pelos professores da escola. Serão também organizadas atividades relativas ao dia do PI.

Formação: Continuam a decorrer com regularidade várias ações de formação (workshop’s
Softciências) destinadas a familiarizar os professores no trabalho conjugal com as tecnologias.
Têm tido bastante adesão de professores da nossa escola e de escolas envolventes. Iniciar-se-á
no 3º período, destinada aos professores da nossa escola e em parceria com o centro de
formação da APM uma ação de formação (25 horas) relativa ao uso da calculadora gráfica na
sala de aula.
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Clube da Matemática: Têm sido dados os primeiros passos na criação e divulgação do Clube da
Matemática. Começaram já a serem construídos materiais (alguns irão ser utilizados na sala
destinada aos alunos) e a decorrer as primeiras sessões (realizam-se à 4ª feira por volta das 14
horas e são da responsabilidade do Núcleo de Estágio). Têm tido grande afluência,
principalmente dos alunos mais novos.

Projeto Salta Barreiras: Este projeto embora com as dificuldades inerentes aos horários dos
professores e alunos, continua a ser um dos ex-libris da nossa escola. Temos notado, durante
este ano letivo um significativo aumento na sua frequência embora com algumas dificuldades
temos conseguido apoiar os alunos.

Projeto Ciência Viva e Delfos: Irá também ser iniciada uma parceria com a Universidade de
Coimbra relativa ao Projeto Delfos apoiado Projeto Ciência Viva. Irá brevemente haver uma
reunião para a formalização dos termos a participar.

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, 26 Fevereiro 2013

O coordenador de disciplina Matemática (500)

José Carlos Coelho Balsa
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Anexo 9: Exemplo de Aula do 10º ano
(Plano de Aula)

Escola Básica e Secundária - Quinta das Flores
Matemática A
Ano letivo: 2012/2013
Ano/ turma: 10º B
Professor: José Balsa e Núcleo de Estágio
Aula Nº 33 e 34

25 de Outubro de 2012

Sumário:
Continuação do estudo iniciado numa aula anterior: secções produzidas num cubo por um
plano. Resolução de exercícios.

Aula Nº 35 e 36

26 de Outubro de 2012

Sumário:
Continuação do estudo da aula anterior: secções produzidas num cubo.
Resolução de problemas.

Duração da aula: 90 min (cada uma)
Avaliação: Observação Direta

Geometria no Plano e no
Espaço - Secções

Tema

Objetivos





Saber quais as secções que são possíveis
obter por cortes num cubo;
Determinar as secções produzidas por
determinado plano;
Resolver problemas usando modelos
físicos e geométricos;
Desenvolver a intuição geométrica e o
raciocínio espacial.

Material Didático








Caderno diário;
Projetor de Vídeo;
Manual adotado;
Quadro Branco e Canetas;
Cubos;
Material básico de
geometria;
Ficha de Trabalho Nº2
(Tema 1).
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(Plano de Aula)

Estratégias e desenvolvimento
Iniciar-se-á com o professor a escrever o sumário no livro de ponto digital e ditando-o para os
alunos escreverem-no no caderno diário, verificando as presenças dos alunos.
De seguida dar-se-á aos alunos a Ficha de Trabalho Nº2 para eles próprios tentarem construir a
secção pretendida para cada situação. Dar-se-á tempo para os alunos fazerem essa tarefa. O
professor pode ir circulando pela sala para verificar se os alunos estão a fazer bem o exercício.
Para cada um dos doze exemplos de secções de um plano no cubo, o aluno irá ter de resolver cada
um desses exemplos. De forma calma e de modo a que se dê tempo aos alunos para fazerem o
exercício. Será ao mesmo tempo projetado um PowerPoint com o seu enunciado e solução.
Ao mesmo tempo em que os alunos forem resolvendo os exercícios vai-se relembrando das regras
da perspetiva cavaleira e da definição de secção.
Regras da Perspetiva Cavaleira:
 O que é visto na horizontal e na vertical, direções paralelas ao plano de projeção (plano do
papel ou plano do quadro), é representado em verdadeira grandeza;
 O que é visto em “profundidade” é representado formando, geralmente um ângulo de
com a vertical e com a horizontal (ângulo de fuga), sendo as grandezas reduzidas para
metade (coeficiente de redução).

Definição de Secção:
A secção produzida num sólido por um plano é a interseção do plano com esse sólido. É o conjunto
de pontos comuns ao sólido e ao plano.
Pedir-se-á aos alunos que façam os exercícios 7 e 8 (da página 58) e a tarefa 2 (da página 61).
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Página 58
Proposta de Resolução
Exercício 7:

7.1.
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7.2.

A secção tem de área 160 cm2.

Exercício 8:
8.1. Basta contar os cubos: São 7 cubos.
8.2.

É necessário 9 cubos.

8.3.
8.3.1. Vista superior (planta):

8.3.2. Vista lateral direita:
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8.4.
8.4.1. Plano ABC

8.4.2. Plano ABD

Para quem não terminar esses exercícios na aula deverão fazê-los fora dela e caso haja dúvidas
por parte dos alunos, os mesmos devem aparecer no Salta Barreiras para as tirarem.
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Anexo 9: Exemplo de Aula do 10º ano
(Ficha de Trabalho Nº2 (Geometria no Plano e no Espaço I))

Escola Básica e Secundária - Quinta das Flores
Matemática A
Ano letivo: 2012/2013
Ano/ turma: 10º B
Professor: José Balsa e Núcleo de Estágio

Ficha de Trabalho Nº 2 (Geometria no Plano e no Espaço I)

Secções Planas definidas num cubo
Identifique as secções planas obtidas pelo plano secante definido pelos pontos indicados:
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Anexo 9: Exemplo de Aula do 10º ano
(Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho Nº2 (Geometria no Plano e no Espaço I))

Escola Básica e Secundária - Quinta das Flores
Matemática A
Ano letivo: 2012/2013
Ano/ turma: 10º B
Professor: José Balsa e Núcleo de Estágio

Resolução Nº 2 (Geometria no Plano e no Espaço I)

Secções Planas definidas num cubo
Obtém-se as seguintes secções planas:

Ano letivo 2012/ 2013

Anexo 9: Exemplo de Aula do 10º ano
(Apresentação de Aula)

Exemplo 1

Secções Planas definidas
num cubo
Ficha de Trabalho Nº2 (Tema 1)

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Exemplo 5

Exemplo 6
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Exemplo 7

Exemplo 8
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Exemplo 10

Exemplo 11
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Exemplo 12

Ano letivo 2012/ 2013

Anexo 10: Exemplo de Aula do 11º ano
(Plano de Aula)

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Ano letivo: 2012/2013
Ano/ turma: 11º F
Professor: José Balsa e Núcleo de Estágio

Aula Nº 111 e 112

14 de Fevereiro de 2013

Sumário:
Entrega e Correção da Tarefa de Avaliação.
Modelos de probabilidade: distribuições de probabilidade.
Resolução de atividades para introduzir conceitos. Ficha de Trabalho Nº 10.
Duração da aula: 90 min
Avaliação: Observação Direta

Tema

Objetivos

Distribuição de
Probabilidades

-

Modelos de
Probabilidade





Aprender as propriedades básicas 

de
uma
distribuição
de 

probabilidade.

Determinar,
em
tabela,
a 
distribuição de probabilidade de

uma variável aleatória.

Material Didático
Caderno Diário;
Quadro e canetas;
Manual adotado;
Quadro interativo;
Projetor de Vídeo;
Ficha de Trabalho Nº 10;
Proposta de Resolução
Nº 10.

Estratégias e desenvolvimento
Iniciar-se-á com o professor a escrever o sumário no livro de ponto digital e ditando-o para
os alunos escreverem-no no caderno diário, verificando as presenças dos alunos.
Entregar-se-á a Tarefa de Avaliação aos alunos tecendo algumas observações aos
resultados obtidos. Informar-se-á os alunos que a proposta de correção da mesma se
encontra na página da disciplina no moodle.
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Distribuir-se-á a Ficha de Trabalho Nº 10 (Distribuições de Probabilidades) em anexo e
projetar-se-á o enunciado. Pedir-se-á a um aluno que inicie a leitura do primeiro exercício.
Os alunos deverão começar a resolvê-lo. À medida que o forem fazendo, pedir-se-á a um
aluno que vá ao quadro fazer a sua resolução explicando aos colegas o que fez. O professor
poderá consultar a correção existente em anexo (Proposta de Resolução da Ficha de
Trabalho Nº 10) para verificar a resolução do aluno.
A questão 1.5 deverá ser feita pelo professor, onde se definirá aos alunos o que se entende
por distribuição de probabilidade, sendo esta mais um modelo que devem conhecer.
Assim dir-se-á aos alunos que distribuição de probabilidade é a correspondência entre
todos os elementos do espaço de resultados e a respetiva probabilidade. Para tal dar-se-á o
exemplo o lançamento de uma moeda.
Aproveitar-se-á a oportunidade e referir a definição de variável aleatória e dando como
exemplo o exercício 1 da ficha de trabalho.
Antes de passar para o próximo exercício o professor deverá dizer que existe dois tipos de
variáveis: as discretas e as contínuas. O professor deverá dar exemplos para ambas e
pedir aos alunos que as registem nos seus cadernos diários.
Informar-se-á os alunos que devem passar à resolução do exercício 2 da ficha de
trabalho.
Projetar-se-á o enunciado do exercício e de seguida pedir-se-á a um aluno que leia o
enunciado. Dever-se-á deixar os alunos começarem a tentar resolver o problema.
Na primeira questão os alunos vão sentir dificuldades pois não têm dados para resolver.
Esperar-se-á até que algum aluno faça algum comentário desse aspeto. Caso passado algum
tempo os alunos ainda não se tenham apercebido indicamos que teremos que saber o
número de vezes que o Luís obteve cada um dos valores e indicamos-lhes os seguintes
resultados:
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Dever-se-á dizer que para saber dados como os da tabela acima bastava ir à calculadora
simular os possíveis resultados em 100 jogadas fazendo #RanINT(0,3,100) que significa
simular a saída dos valores inteiros 0, 1, 2 e 3 (de modo que 0, 1, 2 e 3 corresponda a 0€,
0,50€, 0,60€ e 0,70€, respetivamente) em 100 jogadas.
De seguida dar-se-á aos alunos mais tempo para continuarem a resolver o problema. À
medida que os alunos vão resolvendo, chamar-se-á um aluno ao quadro para corrigir o
exercício.
No exercício 2.2 far-se-á uma pausa na resolução do exercício para ditar-se aos alunos a
definição de valor médio de uma distribuição, com o auxílio do vídeo projetor:

Depois os alunos irão passar para o exercício 2.3 e os restantes exercícios da ficha até a
aula terminar. Depois de dado algum tempo aos alunos para resolverem os exercícios será
pedido aos alunos que vão ao quadro fazer a sua correção.

Ano letivo 2012/ 2013
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(Apresentação de Aula)
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(Apresentação de Aula)
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Anexo 10: Exemplo de Aula do 11º ano
(Ficha de Trabalho Nº 10 (Distribuições de Probabilidade))
Matemática Aplicada às Ciências Sociais – Bloco II
11.º F
Ficha de Trabalho n.º 10

Distribuições de Probabilidade

1. Supõe que lançamos dois dados perfeitos cúbicos e multiplicamos o número de pintas das faces voltadas para
cima.
1.1. Elabora uma tabela de dupla entrada que represente a experiência.
1.2. Quais os diferentes produtos que podemos obter?
1.3. Qual a probabilidade de ocorrer:
1.3.1. O produto 1?
1.3.2. O produto 7?
1.3.3. O produto 12?
1.3.4. O produto ser par?
1.4. Completa a tabela seguinte:
Produto obtido

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

15

16

18

20

24

25

30

36

Probabilidade

1.5. Copia para o teu caderno e completa:
A cada valor numérico do espaço de resultados é atribuída a sua probabilidade de ocorrer.
A

esta

correspondência

dá-se

o

nome

de

_______________________________

ou

_____________________________.
Numa _________________________________ a soma de todas as probabilidades é sempre ____________.

2. Para a feira de angariação de fundos de uma conhecida organização
humanitária, a turma da Rita ficou encarregada de apresentar propostas de
diversos. A Rita concebeu um jogo e agora quer testá-lo com os amigos.
O jogo consiste em pedir a um jogador que faça girar uma roda dividida
em 4 regiões de igual área, como se mostra na figura.
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Quando a roda se imobilizar, o jogador terá direito à quantia indicada pela seta.
Depois de muito pensar, a Rita decidiu que 0.50€ seria um preço justo a pedir por cada jogada.
O luís ofereceu-se para fazer 100 jogadas.
2.1. É de esperar que o Luís tenha lucro ou prejuízo no final das jogadas? De quanto?
2.2. Se o jogo não tivesse fins lucrativos, qual o preço justo de cada jogada, de forma a que fossem cobertos os
custos dos prémios a pagar?
2.3. O Luís pensa que tem vantagem neste jogo porque, em cada jogada, tem duas hipóteses de lucro, uma de
ficar na mesma e apenas uma de ter prejuízo. És da mesma opinião?
2.4. Que modificações devem ser introduzidas para que, 0.50€ por cada jogada, seja um preço justo de um jogo
sem fins lucrativos (isto é, para que a Rita não tenha nem lucro, nem prejuízo a longo prazo)?
3.

Seja X a variável aleatória que representa o número de vezes, por semana, que a Ana vai ao supermercado.
Admita que a distribuição de probabilidade para X é a seguinte:

X  xi

0

1

2

3

4

P(X  x i )

0,1

0,15

0,4

0,25

0,1

3.1. Determina o valor médio,  , da distribuição de probabilidades e interpreta o valor obtido.
3.2. Determina a probabilidade de a Ana ir ao supermercado mais do que duas vezes por semana. Apresenta o
resultado sob a forma de fração irredutível.
3.3. Determina o desvio padrão e a variância da distribuição.
3.4. Define a distribuição de probabilidade do número de vezes que a Ana vai ao supermercado em duas semanas,
admitindo que as idas de semana para semana são independentes uma das outras.
3.5. Representa os dados da distribuição probabilidade inicial através de um histograma.
4. Uma turma tem 20 alunos. Fez-se um inquérito acerca do número de livros lidos durante as férias e obteve-se o
seguinte modelo de probabilidade:
Número de livros lidos

1

2

3

4

Probabilidade

0,2

0,3

0,4

?

4.1. Mostra que a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter lido quatro livros nas férias é 0,1.
4.2. Quantos alunos da turma leram três livros nas férias?
4.3. Qual é a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter lido mais de dois livros?
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(Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho Nº 10 (Distribuições de Probabilidade))
Matemática Aplicada às Ciências Sociais – Bloco II
11.º F
Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho n.º 10

Distribuições de Probabilidade

1. Supõe que lançamos dois dados perfeitos cúbicos e multiplicamos o número de pintas das
faces voltadas para cima.
1.1. Elabora uma tabela de dupla entrada que represente a experiência.

Dado 1

Dado 2
X

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

5

6

2

2

4

6

8

10

12

3

3

6

9

12

15

18

4

4

8

12

16

20

24

5

5

10

15

20

25

30

6

6

12

18

24

30

36

1.2. Quais os diferentes produtos que podemos obter?
Os valores possíveis para os diferentes produtos são os números de 1 a 6, de 8 a 10, 12, 15,
16, 18, 20, 24, 25, 30 e 36. Estes são os valores possíveis para a nossa variável em estudo:
“produto do n.º de pintas das faces voltadas para cima”.

1.3. Qual a probabilidade de ocorrer:
1.3.1. O produto 1?
Nº de casos possíveis: 36
Nº de casos favoráveis: 1
A probabilidade do produto do número de pintas das faces voltadas para cima ser 1 é,
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1.3.2. O produto 7?
Nº de casos possíveis: 36
Nº de casos favoráveis: 0
A probabilidade do produto do número de pintas das faces voltadas para cima ser 7 é,

1.3.3. O produto 12?
Nº de casos possíveis: 36
Nº de casos favoráveis: 4
A probabilidade do produto do número de pintas das faces voltadas para cima ser 12 é,

1.3.4. O produto ser par?
Nº de casos possíveis: 36
Nº de casos favoráveis: 27
A probabilidade do produto do número de pintas das faces voltadas para cima ser par é,

1.4. Completa a tabela seguinte:
Produto
obtido

1

2

3

4

5

6

8

9

1
0

1
2

1
5

1
6

1
8

2
0

2
4

2
5

3
0

3
6

Probabilida
de
1.5. Copia para o teu caderno e completa:
A cada valor numérico do espaço de resultados é atribuída a sua probabilidade de ocorrer.
A esta correspondência dá-se o nome de distribuição de probabilidade ou função massa de
probabilidade.
Numa distribuição de probabilidade a soma de todas as probabilidades é sempre igual a 1.

54

Anexo 10: Exemplo de Aula do 11º ano
(Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho Nº 10 (Distribuições de Probabilidade))

2. Para a feira de angariação de fundos de uma
conhecida organização humanitária, a turma da
Rita ficou encarregada de apresentar propostas de
diversos. A Rita concebeu um jogo e agora quer
testá-lo com os amigos.
O jogo consiste em pedir a um jogador que faça
girar uma roda dividida em 4 regiões de igual área,
como se mostra na figura.
Quando a roda se imobilizar, o jogador terá direito à quantia indicada pela seta.
Depois de muito pensar, a Rita decidiu que 0.50€ seria um preço justo a pedir por cada
jogada.
O luís ofereceu-se para fazer 100 jogadas.
2.1. É de esperar que o Luís tenha lucro ou prejuízo no final das jogadas? De quanto?
Pelas 100 jogadas, o Luís paga

.

Com os resultados obtidos ganhou:
.
Portanto teve um prejuízo de

.

2.2. Se o jogo não tivesse fins lucrativos, qual o preço justo de cada jogada, de forma a
que fossem cobertos os custos dos prémios a pagar?
Para sabermos o preço justo a pagar, teremos de descobrir qual o ganho médio em cada
jogada.
Comecemos por definir a variável aleatória X que corresponde ao valor obtido numa jogada.
Portanto a variável X pode tomar os valores: 0; 0.5; 0.6; 0.7.
Como todos os valores têm igual probabilidade de acontecer pois as regiões da roda são
iguais. Assim a distribuição de probabilidade deste problema é:
Valor obtido na jogada

0€

0,50€ 0,60€ 0,70€

Probabilidade

Temos assim que o ganho médio por jogada, que se representa por ,
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Assim como o ganho médio por jogado é de 0.45€, este será também o preço justo por cada
jogada.

2.3. O Luís pensa que tem vantagem neste jogo porque, em cada jogada, tem duas
hipóteses de lucro, uma de ficar na mesma e apenas uma de ter prejuízo. És da mesma
opinião?
O João tem razão na forma como pensa. Contudo, só quando que o número de jogadas
aumenta bastante é que os resultados obtidos se vão aproximar dos valores definidos na
distribuição de probabilidade. (Lembrar definição frequencista de probabilidade).
2.4. Que modificações devem ser introduzidas para que, 0.50€ por cada jogada, seja um
preço justo de um jogo sem fins lucrativos (isto é, para que a Rita não tenha nem
lucro, nem prejuízo a longo prazo)?
Ora, como o preço de cada jogada a 0,50€, o lucro médio da Rita é de 0,05€ por jogada.
Queremos então que o preço justo seja 0,50€, ou seja, que o valor médio seja 0,50€.
Uma possível forma de modificar o jogo é alterar os valores das regiões. Podemos alterar por
exemplo o valor da região verde para 0,20€ e passaríamos a ter:

Outra possível solução seria alterar as regiões de forma a alterar as probabilidades de cada um
dos valores. Contudo esta solução seria de difícil implementação.
3. Seja X a variável aleatória que representa o número de vezes, por semana, que a Ana vai
ao supermercado. Admita que a distribuição de probabilidade para X é a seguinte:
X  xi

0

1

2

3

4

P(X  x i )

0,1

0,15

0,4

0,25

0,1

3.1. Determina o valor médio,  , da distribuição de probabilidades e interpreta o valor
obtido.
O valor médio da distribuição de probabilidades é:
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Este valor significa que a Ana vai, em média, cerca de 2 vezes por semana ao supermercado.
3.2. Determina a probabilidade de a Ana ir ao supermercado mais do que duas vezes por
semana. Apresenta o resultado sob a forma de fração irredutível.
Pretendemos a probabilidade de a Ana ir ao supermercado mais do que duas vezes por
semana, ou seja, ir três ou quatro vezes. Logo:

3.3. Determina o desvio padrão e a variância da distribuição.
A fórmula para calcular a variância da distribuição é:

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

Nota: Também possível e o mais usual é os alunos chegarem a estes valores a partir do uso da
calculadora.
3.4. Define a distribuição de probabilidade do número de vezes que a Ana vai ao
supermercado em duas semanas, admitindo que as idas de semana para semana são
independentes uma das outras.
Para calcular a distribuição de probabilidade da variável aleatória Y, que representa o número
de vezes que a Ana vai ao supermercado em duas semanas, considera-se uma tabela de dupla
entrada.
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Y pode ter nove valores: no mínimo, em duas semanas a Ana vai zero vezes e no máximo vai
oito vezes.
A probabilidade de não ir nenhuma vez,
acontecimento

, corresponde no quadro acima ao

.

A probabilidade de ir apenas uma vez,

, corresponde no quadro acima aos

acontecimentos (0,1) e (1,0) e assim sucessivamente.
Como os acontecimentos são independentes tem-se que a probabilidade é igual ao produto das
probabilidades.
Assim:

A distribuição de probabilidade pedida é dada por:
0
P(

) 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

0,03

0,1025

0,17

0,255

0,23

0,1425

0,05

0,01

3.5. Representa os dados da distribuição probabilidade inicial através de um histograma.
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Recorrendo à calculadora gráfica podemos obter um histograma:
Começamos por introduzir nas listas L1 e L2 os valores da
variável aleatória X e da probabilidade, respetivamente.

De seguida, configuramos o StatPlot para construir um
histograma, onde a frequência corresponde aos valores
introduzidos em L2:

Depois teremos de configurar a janela manualmente da
seguinte forma:
(Atenção: a escala do X tem de ser 1 para que tenhamos uma
barra para cada valor.)
Visualizamos em seguida o gráfico:

4. Uma turma tem 20 alunos. Fez-se um inquérito acerca do número de livros lidos durante
as férias e obteve-se o seguinte modelo de probabilidade:
Número de livros lidos

1

2

3

4

Probabilidade

0,2

0,3

0,4

?
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4.1. Mostra que a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter lido quatro livros nas
férias é 0,1.
Sabemos que numa distribuição de probabilidades a soma de todas as probabilidades é sempre
igual a 1.
Como temos que

, para que se verifiquem a propriedade anterior, a

probabilidade de um aluno ter lido quatro livros nas férias é dada por

.

4.2. Quantos alunos da turma leram três livros nas férias?
Pela informação dada pela tabela, sabemos que 40% dos alunos leram 3 livros, logo foram
alunos.

4.3. Qual é a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter lido mais de dois livros?
Queremos a probabilidade de um aluno ter lido mais de dois livros, ou seja, a probabilidade
de ter lido 3 ou 4 livros. O resultado pretendido é dado por
, ou seja, 50% dos
alunos.
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Matemática A – 10º B
Ficha de Avaliação Individual Sumativa
Nome:

Nº

Parte I
Para cada uma das seguintes questões de escolha múltipla, selecione a resposta correta de entre
as alternativas que lhe são apresentadas e escreva-a na sua folha de prova. Se apresentar mais
do que uma resposta a questão será anulada, o mesmo acontecendo em caso de resposta
ambígua.

1.

Na figura estão representados dois ciclistas, A e B, pedalando a caminho de um
cruzamento. Ao chegarem ao cruzamento, ambos continuam em frente.

No instante t=0, os ciclistas A e B encontram-se, respetivamente, a 40 metros e a 30
metros do cruzamento.
Os ciclistas pedalam ambos à mesma velocidade, que se mantém constante.

Qual dos gráficos seguintes pode ser o da função que, para cada valor de t, dá a
distância d(t) entre os dois ciclistas, no instante t?
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2. O João tem 4 aquários e a média de peixes por aquário é 10. Agora com a
compra de mais um aquário e respetivos peixes a média é 12.
Quantos peixes tem o novo aquário?

(A) 60

(B) 20

(C) 12

(D) 11

3. Um grupo de trinta jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos,
frequentam o mesmo grupo desportivo. O gráfico seguinte mostra a distribuição
das idades.

Podemos concluir que a moda e o valor aproximado da média são:
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4. Na figura estão representadas:


parte do gráfico de uma função quadrática h;



parte do gráfico de uma função afim m.

Qual dos seguintes conjuntos pode ser o conjunto solução
da inequação

(A)
(C)

?

(B) –
–

(D)

5. Seja f a função cujo gráfico está representado na Figura 1.

Figura 1

Seja h a função definida por

.

Em qual das opções seguintes pode estar representado o gráfico da função h?
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Parte II
Apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando os cálculos efetuados e as justificações necessárias.
Quando não é indicada a aproximação que se pede para um resultado, pretende-se o valor exato.

1. Um grupo de estudantes do 10º ano realizou um inquérito sobre o número de
irmãos de 50 colegas da sua escola. Na véspera da apresentação do trabalho
sucedeu um imprevisto: alguns dos resultados tinham desaparecido, apresentandose assim a tabela. Complete a tabela.

2. Em relação a um conjunto de livros foram consideradas as variáveis x e y tais
que:
x: número de página e y: preço em euros. Sabe-se que:
X

85

150

120

90

185

210

Y

15

20

20

16

25

23

2.1.

Representa o diagrama de dispersão e indica o
tipo de correlação existente entre as duas
variáveis.

2.2.

Recorre à reta de regressão e faz uma estimativa para:
2.2.1. O preço de um livro com 180 páginas;
2.2.2. O número de páginas de um livro cujo preço é 22,50€.

3. Considere o polinómio

. Sem utilizares a

calculadora gráfica. Resolve as seguintes questões:
3.1.

Sabendo que 2 é raíz dupla do polinómio, determine as outras raízes.
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3.2.

Decomponha P(x) num produto de fatores do primeiro grau.

3.3.

Determine, na forma de intervalos de números reais, o conjunto solução da
condição,

4. Seja f a função, de domínio , definida por
4.1.

.

O gráfico da função f intersecta o eixo das abcissas em quatro pontos.

Designemos esses quatro pontos por A, B, C e D, sendo A o que tem menor abcissa e
sendo D o que tem maior abcissa. O ponto A tem abcissa -3 e o ponto C tem abcissa 1.
Seja E o ponto de intersecção do gráfico da função f com o eixo das ordenadas.
Determine a área do triângulo [BED], sem recorrer à calculadora.
4.2.

O contradomínio de f é um intervalo da forma [

[.

Determine o valor de a, arredondado às décimas, recorrendo às capacidades gráficas da
calculadora.
Obtém o gráfico de f numa janela que te permita visualizar o ponto relevante para a
resolução do problema. Reproduz, na tua folha de prova, o gráfico visualizado e
assinala, nesse gráfico, o ponto relevante para a resolução do problema.
Parte III
Admite que a altitude de um avião, desde o instante em que descola da pista até atingir
os 3000 m, é dada pelo seguinte modelo:

t em segundos e H em centenas de metros.

Deves elaborar um pequeno texto (com cerca de 10 linhas) onde deverás referir e
justificar as respostas às seguintes questões:


Quanto tempo decorre entre o instante em que o avião deixa a pista e o instante em
que atinge 3000 m de altitude? Apresenta o resultado arredondado às unidades.

65

Anexo 11: Exemplo de Teste do 10º ano
(Enunciado do Teste)



Com o decorrer do tempo após a descolagem, o modelo apresentado continua a ser
válido para obter a altitude do avião? Justifica a resposta.



Sabe-se que passados 10 minutos da descolagem, o avião encontra-se a 8000 m de
altitude. Mostra que se a altitude do avião nesse instante fosse dada pelo modelo
inicial este voaria a

m de altitude.

Nota: A representação gráfica poderá ser uma ajuda!

Cotações:
Parte I

Parte II

Parte III

(35 pontos)

(145 pontos)

(20 pontos)

1 2 3 4 5

1.

7 7 7 7 7 20

2. (39 pts)

3. (36 pts)

4. (50 pts)

2.1. 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3

4.1

4.2

19

30

20

10

10

10
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Parte I

1.

A distância inicial entre os dois ciclistas era,

(usando o Teorema de Pitágoras)
A distância entre os dois nunca é zero, pois a distância de cada um deles ao cruzamento
não é a mesma. Por isso, o gráfico correto é a opção (A).

2. Para os primeiros quatro aquários, tem-se,
Depois, para os cinco aquários, tem-se,

Por isso, a opção correta é a opção (B), o aquário teria 20 peixes.
3. A moda da distribuição de idades será a idade que tiver maior frequência
absoluta, que por consequência terá maior frequência relativa, ou seja, a moda
será 15 anos (com 29% dos dados).
A média será,
Logo, a opção correta será a opção (B).

4. A inequação
verifica-se se h(x)
positivo e m(x) negativo ou vice-versa. Então,
e
para valores de x maiores ou iguais a zero
(
). E,
e
entre o zero de h(x) (que
poderá ser na abcissa -6) e o zero de m(x) (que poderá ser na
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abcissa -3), obtendo o intervalo –
obtém-se o intervalo –

. Fazendo a união desses dois intervalos
, ou seja, a opção correta será a opção (B).

5. Opção (D)
Parte II
5. A tabela preenchida será,

6.
6.1.
No editor das listas coloca-se os valores de X (o número de páginas) na lista 1 e
os valores de Y (o preço dos livros em euros) na lista 2.
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Existe uma correlação positiva forte entre as duas variáveis (o número de páginas de um
livro e o seu preço). O seu coeficiente de correlação é
, ou seja, muito próximo
de 1.
6.2.
6.2.1. Usando a reta de regressão é aproximadamente,

Substituindo

obtém-se

Um livro com 180 páginas custa aproximadamente 22,64€.
NOTA: Caso se use e equação da reta de regressão para determinar o valor para o preço
de um livro com 180 páginas, deve-se considerar o valores para a e b com pelo menos 4
casas decimais para não nos afastarmos do valor correto.
6.2.2. Substituindo

obtém-se

.

Assim, um livro que custe 22,50€ tem aproximadamente 178 páginas.
Outra resolução, pode ser
e retirar-se o valor de x.

e fazer a intersecção para as duas funções (
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7. Considere o polinómio
.
7.1. Sabendo que 2 é raíz dupla do polinómio, determine as outras raízes.

Então,
.
Seja
, usando a fórmula resolvente pode-se determinar as outras
duas raízes que falta saber.

Então, as raízes do polinómio P(x) são: -1, 2, 2, 3.
Então, as outras raízes para além da raíz dupla de 2 são: -1 e 3.
7.2.

Como -1, 2, 2 e 3 são raízes de P(x) então P(x) é divisível por
,
,
e
. Então, o polinómio P(x) decomposto num produto de fatores
do primeiro grau será,
.

7.3.

Determine, na forma de intervalos de números reais, o conjunto solução da
condição,
?

Como,
Então,

O conjunto de solução será

.

8. Seja f a função, de domínio , definida por
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8.1.

Como o gráfico da função f interseta o eixo das abcissas em quatro pontos, a
função f tem quatro zeros. Como um dos pontos tem abcissa 1, dois dos quatro
zeros da função f são -3 e 1.
Portanto o polinómio

é divisível por

Determinemos o quociente da divisão de

.
por

utilizando a Regra de Ruffini.

Determinemos agora o quociente da divisão de

por

utilizando novamente a Regra de Ruffini.

Portanto,
Tem-se
Portanto, os quatro zeros de f são -3, -1, 1 e 2.
Assim o ponto B tem abcissa -1 e o ponto D tem abcissa 2. Como f(0) = 6, o
ponto E tem ordenada 6.
Tomando [BD] para base do triângulo [BED], a altura correspondente é [OE].
Tem-se

e

Portanto a área do triângulo [BED]
é
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O triângulo [BED] tem de área 9 unidades de área.
8.2.

Na figura, está representada parte do gráfico da função f.

Assinalou-se no gráfico o ponto de ordenada mínima.
Tem-se

.

NOTA: Para a resposta ser correta, o aluno deverá enunciar a janela que usou na sua
calculadora para visualizar o gráfico da função f.
Parte III

O piloto de um avião decidiu descolar no aeroporto de Portela em Lisboa. A sua
descolagem seguia o seguinte modelo:

, onde t é expresso em

segundos e H em centenas de metros. O piloto do avião reparou que o avião atingiu os
3000 metros de altitude passados cerca de 14 segundos (arredondado às unidades).
Pode-se comprovar usando a calculadora como ferramenta, colocando no editor
de funções:

e

e depois calculando a sua intersecção.

72

Anexo 11: Exemplo de Teste do 10º ano
(Proposta de Resolução do Teste)

Com o passar do tempo após a descolagem, o piloto reparou que não podia
continuar a seguir esse modelo senão nunca parava de subir, pois a função para esse
modelo é estritamente crescente e impossibilitava o avião alguma vez poder aterrar.
Continuando a voar, o piloto reparou que passados 10 minutos da descolagem o avião
encontrava-se a 8000 metros de altitude, o que não seguia o modelo anterior. Seguindo
o modelo anterior, pode-se verificar que o avião voaria a

m de altitude.

Pode-se comprovar usando apenas a função H(t) e calculando o valor de y (neste
caso de H(t)) para x = 600 (neste caso t=600, 600 segundos=10 60). Assim,
centenas de metros é aproximadamente
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Critérios de Correção
Parte I
1. Opção (A)

2. Opção (B)

3. Opção (B)

4. Opção (B)

5. Opção (D)

7 pts

7 pts

7 pts

7 pts

7 pts

Opção correta 7 pontos, se a opção for errada ou houver duas opções e ilegibilidade da
letra o aluno terá 0 pontos.

Parte II
1. ………………………………….…………………………………… 20 pontos
Cada espaço preenchido corretamente ……………………. 1.25 pontos
(
)
2. ……………………………………………………………………….. 39 pontos
2.1.…………………………………………………………...19 pontos
Identifica o que se coloca nas listas (
)……….... 3 pontos
Desenha os eixos do Diagrama de Dispersão ………… 4 pontos
Desenha os pontos no Diagrama (
)……………… 6 pontos
Identifica o eixo dos XX’s…………………….………. 2 pontos
Identifica o eixo dos YY’s …………………….…….... 2 pontos
Identifica o tipo de correlação …………………….……… 2 pontos
2.2. …………………………………………………………. 20 pontos
2.2.1. ………………………………………... 10 pontos
Usando a equação da reta de regressão (
) ……4 pontos
Substituindo x por 180……………………………………. 2 pontos
Identificar o valor para o preço …………………………... 3 pontos
Resposta de acordo com o contexto do problema ……….. 1 ponto
(CASO o aluno resolva graficamente a questão deverá enunciar como procedeu)
2.2.2. ………………………...…………………..……10 pontos
Substituindo y por 22,50€ ……………………..……. 3 pontos
Identificar o número de páginas ………………….… 3 pontos
Resposta de acordo com o contexto do problema …. 4 pontos
(CASO o aluno resolva graficamente a questão deverá enunciar como procedeu)
3. ………………………………………………………………………… 36 pontos
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3.1. …………………………………………………………..10 pontos
Aplicação da Regra de Ruffini para a=2 ……………………… 3 pontos
Novamente aplicação da Regra de Ruffini para a=2 ………….. 3 pontos
Resolução de polinómio de 2º grau pela fórmula resolvente …. 3 pontos
Identifica as outras duas raízes do polinómio………………….. 1 ponto
3.2. …………………………………………………………... 6 pontos
Identificação de cada fator (
) …………………… 6 pontos
3.3. …………………………………………………………. 20 pontos
Substitui na inequação P(x) ……………………………….…….. 4 pontos
Passagem de 4(x-3) (ou equivalente) para o 1º membro ………… 2 pontos
Resolve a inequação ……………………………...…………….. 12 pontos
Identifica o conjunto de solução ………………………………… 2 pontos
4. ………………………………………………………………………. 50 pontos
4.1. ………………………………………………..………… 30 pontos
Aplica duas vezes a Regra de Ruffini (
)…………………... 7 pontos
Aplica a fórmula resolvente ………………………………….……. 7 pontos
Identifica os restantes zeros da função …………………………….. 3 pontos
Determina o valor da base do triângulo (
) ……...…………. 4 pontos
Determina
(altura do triângulo) …………………… 4 pontos
Calcula a área do triângulo [BED] …………………………………. 5 pontos
4.2. …………………………………………………..…… 20 pontos
Representação Gráfica da função …………………….……….. 7.5 pontos
Janela de Visualização da função f(x) ……………………….... 7.5 pontos
Identificação do mínimo absoluto da função e coordenadas do ponto na
representação gráfica …………………………………………..... 3 pontos
Identificação do valor de a (
) ……………………….. 2 pontos
Parte III
............................................................................................................................ 20 pontos
Níveis
Nível 3 Nível 2 Nível 1
Pontos
16
20
18
3 Pontos
2 Pontos

14

12

10

1 Ponto

8

4

2
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Os Pontos será o número de pontos que o aluno refere no pequeno texto com cerca
de 10 linhas.
Nível 3: Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
ou com erros esporádicos cuja gravidade não implique perda de clareza e/ou incoerência
e de rigor de sentido.
Nível 2: Texto razoavelmente bem estruturado, com alguns erros de sintaxe, pontuação
e/ou ortografia, cuja gravidade não implique perda de clareza e/ou sentido.
Nível 1: Texto sem estruturação, com a presença de erros graves de sintaxe, de
pontuação e/ ou de ortografia, com perda frequente de clareza e/ou sentido.
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Escola Básica e Secundária Quinta das Flores

Matriz do Teste Individual de Avaliação Sumativa – 10º B
Objetivos Cálculo/Compreensão

6 de junho de 2013

Aplicação

Conteúdos
Generalidades
Inequações

Funções

de

Funções

I – 4. (7 pts);
I – 5. (7 pts);

41
II – 3.3. (20 pts);

II – 4.1. (30 pts);

II - 3.1. (10 pts);

II – 4.2. (20 pts);

II – 3.2. (6 pts);

66
III – 20 (pts);

Funções em contexto de problemas

Estatística

Total

I – 1. (7 pts);

e

Funções Polinomiais

Expressão
Portuguesa

20

I – 2. (7 pts);

Uma Variável estatística

I – 3. (7 pts);

34

II – 1. (10 pts);

Variáveis Bidimensionais e Reta de
Regressão

II – 1. (10 pts);

II – 2.1. (19 pts);
II – 2.2.1. (10 pts);

39

II – 2.2.2. (10 pts);
114

Total
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66

20

200
pontos

Anexo 12: Exemplo de Teste do 11º ano
(Enunciado do Teste)
Matemática Aplicada às Ciências Sociais – Bloco II
11.º F
Ficha de Avaliação Sumativa (exercícios 2 e 3)
2. Uma das classificações para o sangue humano é feita em 4 grupos distintos: A, O, B e

AB.
Independentemente do grupo, o sangue pode possuir, ou não, o fator Rhesus.
Se o sangue de um indivíduo possuir esse fator, diz-se Rhesus positivo (Rh+); se não
possuir esse fator, diz-se Rhesus negativo (Rh-).
A distribuição dos grupos sanguíneos, nas diferentes partes do mundo, é variável. A
frequência destes grupos em Portugal, de acordo com um estudo recente, realizado
numa população de dadores do Instituto Português do Sangue, é a que consta na Tabela
abaixo.

2.1. Escolheu-se, ao acaso, um indivíduo da população de dadores utilizada no estudo do

Instituto Português do Sangue.
Calcule a probabilidade de o indivíduo escolhido ser do grupo O, sabendo que é Rh-.
2.2. Considera a seguinte situação: “O Fábio afirmou que a probabilidade de um
indivíduo ser Rh+ sabendo que podem ser do grupo A ou do grupo B é

”. Indica

justificando se a afirmação do Fábio é verdadeira ou falsa. No caso de ser falsa
apresenta o resultado.
Adaptação do Exame de MACS, 11º ano, 2010, 2ª fase

3. Na figura está representado um dado equilibrado, bem como a
respetiva planificação.
Conforme se pode observar na figura, existem três números em cada
face.
Lança-se este dado uma só vez e observam-se os números da face que
fica voltada para cima. Diz-se então que saíram esses três números.

78

Anexo 12: Exemplo de Teste do 11º ano
(Enunciado do Teste)

3.1. Seja X a variável aleatória “produto dos três números saídos”.
Construa a tabela de distribuição de probabilidades da variável aleatória X.
Apresente as probabilidades na forma de fração.
3.2. Seja R o acontecimento “os números saídos são todos iguais”.
Seja S o acontecimento “a soma dos números saídos é igual a 3”.
Os acontecimentos R e S são independentes? Justifique.
Teste Intermédio de Matemática A, 12º ano, dezembro 2008
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Proposta de Resolução do Teste
2.
2.1.

2.2.

Como se pode verificar a afirmação do Fábio está correta.

3.
3.1. Seja X a variável aleatória “produto dos três números saídos”, a distribuição de
probabilidades pode ser representada pela tabela abaixo,
Xi

0

1

P(X = Xi)

3.2. Dois acontecimentos R e S são independentes se verificar a igualdade,
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Como
então os acontecimentos R e S não são independentes.
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Critérios de Correção
2.1. …………………………………………………………………………… 20 pontos
Indicar

……………………………………………….... 8 pontos

Determinar
Obter

a

……………………………………………..… 8 pontos
probabilidade

pedida

ou

(equivalente)

……………………………………………………………………………… 4 pontos

2.2. …………………………………………………………………………… 20 pontos
Identificar a probabilidade condicionada

……………… 4 pontos

Determinar

(39%) ……………………………………………. 4 pontos

Determinar

(7%) …………………………………………….. 4 pontos

Determinar

(39% + 7% + 7% + 2% = 55%) ……………………. 4 pontos

Obter a probabilidade pretendida

ou

(equivalente) ……………………………………………………………….. 2 pontos
Concorda com a afirmação do Fábio ………………………………………. 2 pontos

3.1. ………………………………………………………………………...…. 20 pontos
Indica os casos favoráveis para X=0 ………………………………………… 2 pontos
Indica os casos favoráveis para X=1 ………………………………………… 2 pontos
Indica os casos favoráveis para X=8 ………………………………………… 2 pontos
Constrói a tabela de distribuição de probabilidades …………………………. 2 pontos
Identifica a probabilidade para X=0 …………………………………………. 4 pontos
Identifica a probabilidade para X=1 …………………………………………. 4 pontos
Identifica a probabilidade para X=8 …………………………………………. 4 pontos

3.2. ……………………………………………………………………………. 20 pontos
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Indica os casos favoráveis de R ……………………………………………… 2 pontos
Indica os casos favoráveis de S ……………………………………………… 2 pontos
Indica os casos favoráveis de

…..……………………………………… 2 pontos

Identifica a probabilidade de R ………………………………………………. 4 pontos
Identifica a probabilidade de S ………………………………………………. 4 pontos
Identifica a probabilidade de

…………………………………….……. 4 pontos

R e S não são acontecimentos independentes
(

)........................................................................... 2 pontos
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