Ficha Técnica
Título: Matemática, Programa da 10ª Classe
Edição: ©INDE/MINED - Moçambique
Autor: INDE/MINED – Moçambique
Capa, Composição, Arranjo gráfico: INDE/MINED - Moçambique
Arte final: INDE/MINED - Moçambique
Tiragem: 1500 Exemplares
Impressão: DINAME
Nº de Registo: INDE/MINED – 6292/RLINLD/2010

1

Prefácio
Caro Professor
É com imenso prazer que colocamos nas suas mãos os Programas do Ensino Secundário Geral.
Com a introdução do Novo Currículo do Ensino Básico, iniciada em 2004, houve necessidade de
se reformular o currículo do Ensino Secundário Geral para que a integração do aluno se faça
sem sobressaltos e para que as competências gerais, tão importantes para a vida continuem a
ser desenvolvidas e consolidadas neste novo ciclo de estudos.
As competências que os novos programas do Ensino Secundário Geral procuram desenvolver,
compreendem um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para
a vida que permitam ao graduado do Ensino Secundário Geral enfrentar o mundo de trabalho
numa economia cada vez mais moderna e competitiva.
Estes programas resultam de um processo de consulta à sociedade. O produto que hoje tem em
mãos é resultado do trabalho abnegado de técnicos pedagógicos do INDE e da DINEG, de
professores das várias instituições de ensino e formação, quadros de diversas instituições
públicas, empresas e organizações, que colocaram a sua sabedoria ao serviço da transformação
curricular e a quem aproveitamos desde já, agradecer.
Aos professores, de que depende em grande medida a implementação destes programas,
apelamos ao estudo permanente das sugestões que eles contêm e que convoquem a vossa
criatividade e empenho para levar a cabo a gratificante tarefa de formar hoje os jovens que
amanhã contribuirão para o combate à pobreza.

Aires Bonifácio Baptista Ali.

Ministro da Educação e Cultura
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1. Introdução
A Transformação Curricular do Ensino Secundário Geral (TCESG) é um processo que se
enquadra no Programa Quinquenal do Governo e no Plano Estratégico da Educação e Cultura e
tem como objectivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, proporcionando aos alunos
aprendizagens relevantes e apropriadas ao contexto socioeconómico do país.
Corresponder aos desafios da actualidade através de um currículo diversificado, flexível
e profissionalizante.
Alargar o universo de escolhas, formando os jovens tanto para a continuação dos
estudos como para o mercado de trabalho e auto emprego.
Contribuir para a construção de uma nação de paz e justiça social.
Constituem principais documentos curriculares:
O Plano Curricular do Ensino Secundário (PCESG) – documento orientador que contém
os objectivos, a política, a estrutura curricular, o plano de estudos e as estratégias de
implementação;
Os programas de ensino de cada uma das disciplinas do plano de estudos;
O regulamento de avaliação do Ensino Secundário Geral (ESG);
Outros materiais de apoio.

1.1. Linhas Orientadoras do Currículo do ESG
O Currículo do ESG, a ser introduzido em 2008, assenta nas grandes linhas orientadoras que
visam a formação integral dos jovens, fornecendo-lhes instrumentos relevantes para que
continuem a aprender ao longo de toda a sua vida.
O novo currículo procura por um lado, dar uma formação teórica sólida que integre uma
componente profissionalizante e, por outro, permitir aos jovens a aquisição de competências
relevantes para uma integração plena na vida política, social e económica do país.
As consultas efectuadas apontam para a necessidade de a escola responder às exigências do
mercado cada vez mais moderno que apela às habilidades comunicativas, ao domínio das
Tecnologias de Informação e Comunicação, à resolução rápida e eficaz de problemas, entre
outros desafios.
Assim, o novo programa do ESG deverá responder aos desafios da educação, assegurando uma
formação integral do indivíduo que assenta em quatros pilares, assim descritos:
Saber Ser que é preparar o Homem moçambicano no sentido espiritual, crítico e
estético, de modo que possa ser capaz de elaborar pensamentos autónomos, críticos e
formular os seus próprios juízos de valor que estarão na base das decisões individuais
que tiver de tomar em diversas circunstâncias da sua vida;
Saber Conhecer que é a educação para a aprendizagem permanente de conhecimentos
científicos sólidos e a aquisição de instrumentos necessários para a compreensão, a
interpretação e a avaliação crítica dos fenómenos sociais, económicos, políticos e
naturais;
Saber Fazer que proporciona uma formação e qualificação profissional sólida, um
espírito empreendedor no aluno/formando para que ele se adapte não só ao meio
produtivo actual, mas também às tendências de transformação no mercado;
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Saber viver juntos e com os outros que traduz a dimensão ética do Homem, isto é,
saber comunicar-se com os outros, respeitar-se a si, à sua família e aos outros homens
de diversas culturas, religiões, raças, entre outros.
Agenda 2025:129
Estes saberes interligam-se ao longo da vida do indivíduo e implicam que a educação se
organize em torno deles de modo a proporcionar aos jovens instrumentos para compreender o
mundo, agir sobre ele, cooperar com os outros, viver, participar e comportar-se de forma
responsável.
Neste quadro, o desafio da escola é, pois, fornecer as ferramentas teóricas e práticas
relevantes para que os jovens e os adolescentes sejam bem sucedidos como indivíduos, e como
cidadãos responsáveis e úteis na família, na comunidade e na sociedade, em geral.
1.2. Os desafios da Escola
A escola confronta-se com o desafio de preparar os jovens para a vida. Isto significa que o
papel da escola transcende os actos de ensinar a ler, a escrever, a contar ou de transmitir
grandes quantidades de conhecimentos de história, geografia, biologia ou química, entre
outros. Torna-se, assim, cada vez mais importante preparar o aluno para aprender a aprender
e para aplicar os seus conhecimentos ao longo da vida.
Perante este desafio, que competências são importantes para uma integração plena na vida?
As competências importantes para a vida referem-se ao conjunto de recursos, isto é,
conhecimentos, habilidades atitudes, valores e comportamentos que o indivíduo mobiliza para
enfrentar com sucesso exigências complexas ou realizar uma tarefa, na vida quotidiana. Isto
significa que para resolver um determinado problema, tomar decisões informadas, pensar
critica e criativamente ou relacionar-se com os outros um indivíduo necessita de combinar um
conjunto de conhecimentos, práticas e valores.
Naturalmente que o desenvolvimento das competências não cabe apenas à escola, mas
também à sociedade, a quem cabe definir quais deverão ser consideradas importantes, tendo
em conta a realidade do país.
Neste contexto, reserva-se à escola o papel de desenvolver, através do currículo, não só as
competências viradas para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, leitura e
escrita, matemática e cálculo, mas também, as competências gerais, actualmente reconhecidas
como cruciais para o desenvolvimento do indivíduo e necessárias para o seu bem estar,
nomeadamente:
a) Comunicação nas línguas moçambicana, portuguesa, inglesa e francesa;
b) Desenvolvimento da autonomia pessoal e a auto-estima; de estratégias de
aprendizagem e busca metódica de informação em diferentes meios e uso de tecnologia;
c) Desenvolvimento de juízo crítico, rigor, persistência e qualidade na realização e
apresentação dos trabalhos;
d) Resolução de problemas que reflectem situações quotidianas da vida económica social
do país e do mundo;
e) Desenvolvimento do espírito de tolerância e cooperação e habilidade para se relacionar
bem com os outros;
f) Uso de leis, gestão e resolução de conflitos;
g) Desenvolvimento do civismo e cidadania responsáveis;
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h) Adopção de comportamentos responsáveis com relação à sua saúde e da comunidade
bem como em relação ao alcoolismo, tabagismo e outras drogas;
i) Aplicação da formação profissionalizante na redução da pobreza;
j) Capacidade de lidar com a complexidade, diversidade e mudança;
k) Desenvolvimento de projectos estratégias de implementação individualmente ou em
grupo;
l) Adopção de atitudes positivas em relação aos portadores de deficiências, idosos e
crianças.
Importa destacar que estas competências encerram valores a serem desenvolvidos na prática
educativa no contexto escolar e extra-escolar, numa perspectiva de aprender a fazer fazendo.
(...) o aluno aprenderá a respeitar o próximo se tiver a oportunidade de experimentar situações em que
este valor é visível. O aluno só aprenderá a viver num ambiente limpo se a escola estiver limpa e
promover o asseio em todos os espaços escolares. O aluno cumprirá as regras de comportamento se
elas forem exigidas e cumpridas por todos os membros da comunidade escolar de forma coerente e
sistemática.
PCESG:27
Neste contexto, o desenvolvimento de valores como a igualdade, liberdade, justiça,
solidariedade, humildade, honestidade, tolerância, responsabilidade, perseverança, o amor à
pátria, o amor próprio, o amor à verdade, o amor ao trabalho, o respeito pelo próximo e pelo
bem comum, deverá estar ancorado à prática educativa e estar presente em todos os
momentos da vida da escola.
As competências acima indicadas são relevantes para que o jovem, ao concluir o ESG esteja
preparado para produzir o seu sustento e o da sua família e prosseguir os estudos nos níveis
subsequentes.
Perspectiva-se que o jovem seja capaz de lidar com economias em mudança, isto é, adaptar-se
a uma economia baseada no conhecimento, em altas tecnologias e que exigem cada vez mais
novas habilidades relacionadas com adaptabilidade, adopção de perspectivas múltiplas na
resolução de problemas, competitividade, motivação, empreendedorismo e a flexibilidade de
modo a ter várias ocupações ao longo da vida.
1.3. A Abordagem Transversal
A transversalidade apresenta-se no currículo do ESG como uma estratégia didáctica com vista
um desenvolvimento integral e harmonioso do indivíduo. Com efeito, toda a comunidade
escolar é chamada a contribuir na formação dos alunos, envolvendo-os na resolução de
situações-problema parecidas com as que se vão confrontar na vida.
No currículo do ESG prevê-se uma abordagem transversal das competências gerais e dos temas
transversais. De referir que, embora os valores se encontrem impregnados nas competências e
nos temas já definidos no PCESG, é importante que as acções levadas a cabo na escola e as
atitudes dos seus intervenientes sobretudo dos professores constituam um modelo do saber
ser, conviver com os outros e bem fazer.
Neste contexto, toda a prática educativa gravita em torno das competências acima definidas de
tal forma que as oportunidades de aprendizagem criadas no ambiente escolar e fora dele
contribuam para o seu desenvolvimento. Assim, espera-se que as actividades curriculares e cocurriculares sejam suficientemente desafiantes e estimulem os alunos a mobilizar
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.

5

O currículo do ESG prevê ainda a abordagem de temas transversais, de forma explícita, ao
longo do ano lectivo. Considerando as especificidades de cada disciplina, são dadas indicações
para a sua abordagem no plano temático, nas sugestões metodológicas e no texto de apoio
sobre os temas transversais.
O desenvolvimento de projectos comuns constitui-se também com uma estratégias que permite
estabelecer ligações interdisciplinares, mobilizar as competências treinadas em várias áreas de
conhecimento para resolver problemas concretos. Assim, espera-se que as actividades a
realizar no âmbito da planificação e implementação de projectos, envolvam professores, alunos
e até a comunidade e constituam em momentos de ensino-aprendizagem significativos.
1.4 As Línguas no ESG
A comunicação constitui uma das competências considerada chave num mundo globalizado. No
currículo do ESG, são usados a língua oficial (Português), línguas Moçambicanas, línguas
estrangeiras (Inglês e Francês).
As habilidades comunicativas desenvolvem-se através de um envolvimento conjugado de todas
as disciplinas e não se reserva apenas às disciplinas específicas de línguas. Todos os
professores deverão assegurar que alunos se expressem com clareza e que saibam adequar o
seu discurso às diferentes situações de comunicação. A correcção linguística deverá ser uma
exigência constante nas produções dos alunos em todas as disciplinas.
O desafio da escola é criar espaços para a prática das línguas tais como a promoção da leitura
(concursos literários, sessões de poesia), debates sobre temas de interesse dos alunos, sessões
para a apresentação e discussão de temas ou trabalhos de pesquisa, exposições, actividades
culturais em datas festivas e comemorativas, entre outros momentos de prática da língua numa
situação concreta. Os alunos deverão ser encorajados a ler obras diversas e a fazer
comentários sobre elas e seus autores, a escrever sobre temas variados, a dar opiniões sobre
factos ouvidos ou lidos nos órgãos de comunicação social, a expressar ideias contrárias ou
criticar de forma apropriada, a buscar informações e a sistematizá-la.
Particular destaque deverá ser dado à literatura representativa de cada uma das línguas e, no
caso da língua oficial e das línguas moçambicanas, o estudo de obras de autores moçambicanos
constitui um pilar para o desenvolvimento do espiríto patriótico e exaltação da
moçambicanidade.
1.5. O Papel do Professor
O papel da escola é preparar os jovens de modo a torná-los cidadãos activos e responsáveis na
família, no meio em que vivem (cidade, aldeia, bairro, comunidade) ou no trabalho.
Para conseguir este feito, o professor deverá colocar desafios aos seus alunos, envolvendo-os
em actividades ou projectos, colocando problemas concretos e complexos. A preparação do
aluno para a vida passa por uma formação em que o ensino e as matérias leccionadas tenham
significado para a vida do jovem e possam ser aplicados a situações reais.
O ensino - aprendizagem das diferentes disciplinas que constituem o currículo fará mais sentido
se estiver ancorado aos quatro saberes acima descritos interligando os conteúdos inerentes à
disciplina, às componentes transversais e às situações reais.
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Tendo presente que a tarefa do professor é facilitar a aprendizagem, é importante que este
consiga:
•
•

•
•
•

organizar tarefas ou projectos que induzam os alunos a mobilizar os seus
conhecimentos, habilidades e valores para encontrar ou propor alternativas de soluções;
encontrar pontos de interligação entre as disciplinas que propiciem o desenvolvimento
de competências. Por exemplo, envolver os alunos numa actividade, projecto ou dar um
problema que os obriga a recorrer a conhecimentos, procedimentos e experiências de
outras áreas do saber;
acompanhar as diferentes etapas do trabalho para poder observar os alunos, motivá-los
e corrigi-los durante o processo de trabalho;
criar, nos alunos, o gosto pelo saber como uma ferramenta para compreender o mundo
e transformá-lo;
avaliar os alunos no quadro das competências que estão a ser desenvolvidas, numa
perspectiva formativa.

Este empreendimento exige do professor uma mudança de atitude em relação ao saber, à
profissão, aos alunos e colegas de outras disciplinas. Com efeito, o sucesso deste programa
passa pelo trabalho colaborativo e harmonizado entre os professores de todas as disciplinas.
Neste sentido, não se pode falar em desenvolvimento de competências para vida, de
interdisciplinaridade se os professores não dialogam, não desenvolvem projectos comuns ou se
fecham nas suas próprias disciplinas. Um projecto de recolha de contos tradicionais ou da
história local poderá envolver diferentes disciplinas. Por exemplo:
- Português colaboraria na elaboração do guião de recolha, estrutura, redacção e
correcção dos textos;
- História ocupar-se-ia dos aspectos técnicos da recolha deste tipo de fontes;
- Geografia integraria aspectos geográficos, físicos e socio-económicos da região;
- Educação Visual ficaria responsável pelas ilustrações e cartazes.
Com estes projectos treinam-se habilidades, desenvolvem-se atitudes de trabalhar em equipa,
de análise, de pesquisa, de resolver problemas e a auto-estima, contribuindo assim para o
desenvolvimento das competências mais gerais definidas no PCESG.
As metodologias activas e participativas propostas, centradas no aluno e viradas para o
desenvolvimento de competências para a vida pretendem significar que, o professor não é mais
um centro transmissor de informações e conhecimentos, expondo a matéria para reprodução e
memorização pelos alunos. O aluno não é um receptáculo de informações e conhecimentos. O
aluno deve ser um sujeito activo na construção do conhecimento e pesquisa de informação,
reflectindo criticamente sobre a sociedade.
O professor
recursos e
comunidade
democrático

deve assumir-se como criador de situações de aprendizagem, regulando os
aplicando uma pedagogia construtivista. O seu papel na liderança de uma
escolar implica ainda que seja um mediador e defensor intercultural, organizador
e gestor da heterogeneidade vivencial dos alunos.

As metodologias de ensino devem desenvolver no aluno: a capacidade progressiva de conceber
e utilizar conceitos; maior capacidade de trabalho individual e em grupo; entusiasmo, espírito
competitivo, aptidões e gostos pessoais; o gosto pelo raciocínio e debate de ideias; o interesse
pela integração social e vocação profissional.
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1. Ensino e Aprendizagem da Disciplina de Matemática
1.1. Introdução
O ensino da Matemática participa, pelos princípios e métodos de trabalho praticados, na
educação do jovem para a autonomia e solidariedade, independência empreendedora,
responsável e consciente das relações em que está envolvido e do ambiente em que vive.
Genericamente, a Matemática é parte imprescindível da cultura humanística e científica que
permite ao jovem fazer escolhas de profissão, ganhar flexibilidade para se adaptar a mudanças
tecnológicas ou outras e sentir-se motivado para continuar a sua formação ao longo da vida. A
Matemática contribui para a construção da língua com a qual o jovem comunica e se relaciona
com os outros, e para a qual a Matemática fornece instrumentos de compreensão mais
profunda, facilitando a selecção, avaliação e integração das mensagens necessárias e ´uteis, ao
mesmo tempo que fornece acesso a fontes de conhecimento científico a ser mobilizado sempre
que necessário.
Finalmente, a Matemática é uma das bases teóricas essenciais e necessárias de todos os
grandes sistemas de interpretação da realidade que garantem a intervenção social com
responsabilidade e dão sentido `a condição humana.
O mundo moderno aponta para a necessidade de adequar a Matemática a uma nova realidade.
Por esta razão, o ensino desta disciplina deve dotar o aluno de competências básicas
necessárias para a resolução de problemas, explorando situações vividas no quotidiano.
Assim, a resolução de problemas é um processo de aplicação de conhecimentos previamente
adquiridos à situações novas e não familiares. Resolver problemas escritos é uma forma de
resolução de problemas, porém, é importante que os alunos se defrontem com problemas que
não sejam teatralizados. Eles devem saber comunicar-se matematicamente, sendo capazes de
compreender as ideias matemáticas que são transmitidas verbalmente, por escrito ou através
de imagens; exprimir ideias matemáticas através da fala, ou da escrita, ou com a ajuda de
desenhos, gráficos, diagramas, ou materiais concretos. Durante as aulas, os alunos devem ser
constantemente estimulados a debater (aspecto dialogo) com os colegas ou com o professor,
argumentar e contra-argumentar através da escrita ou da fala, ajudando-os a desenvolver sua
capacidade de expressão matemática.
A Matemática está presente em diversos campos de actividade humana, pelo que o seu ensino
deve estar inscrito numa política de modernização económica, social e cultural no país.
Um dos grandes obstáculos da aprendizagem da Matemática é a hierarquização dos conteúdos,
bem como a sua abordagem de forma linear e rígida sem, contudo, os alunos terem a
oportunidade de explorá-los na sua vida quotidiana.
A transformação do programa do ensino da Matemática tem como perspectiva metodológica:
-

A incorporação de competências Matemáticas centradas no desenvolvimento do raciocínio
dos alunos;

-

O destaque para a resolução de problemas, explorando situações vividas no dia-a-dia,
mostrando a necessidade da aprendizagem da Matemática na solução dos problemas da
vida;
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-

A apresentação dos conteúdos de Matemática garantindo a interdisciplinaridade e a
transversalidade, isto é, a inter-relação da Matemática com diferentes disciplinas;

-

A utilização de métodos e procedimentos heurísticos para que o aluno realize a construção
do seu próprio conhecimento, assegurando a compreensão do significado dos conteúdos;

-

A garantia da sistematização de conhecimentos através da exercitação; quer dizer que,
dentro de cada unidade e ao longo da classe e do ciclo, deve conseguir-se a integração das
diferentes áreas da Matemática como a álgebra, a aritmética e a geometria.

Assim, o aluno deve desenvolver competências sobre:
-

A necessidade do surgimento dos diferentes domínios numéricos a partir do seu significado
na vida real;

-

Funções, equações, sistemas de equações, estatística, trigonometria, circunferência e
círculo e polinómios.

-

Como operar com conceitos e procedimentos, através de métodos apropriados para o
desenvolvimento do pensamento lógico;

-

Este programa está elaborado de tal maneira que, além de constituir um documento
orientador para o trabalho do professor, é também um material de apoio para a sua
preparação na realização do seu trabalho com maior segurança e objectividade,
contribuindo para a superação das suas dificuldades do ponto de vista didácticometodológico.
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2. Objectivos Gerais do Ensino da Matemática no 1º Ciclo
O aluno deve ser capaz de:
-

Ampliar o conceito de número a partir do seu significado na vida real;

-

Desenvolver o pensamento lógico ao operar com conceitos e procedimentos com métodos
apropriados;

-

Enunciar propriedades e dar definições com as suas próprias palavras;

-

Reconhecer os conhecimentos matemáticos como meio para compreensão do mundo que
nos rodeia através da investigação e desenvolvimento de acções que estimulem o interesse,
a curiosidade, a resolução de problemas;

-

Reconhecer que a Matemática é um instrumento útil para a vida e é parte integrante das
nossas raízes culturais, porque ajuda a pensar e a raciocinar correctamente.

-

Desenvolver a capacidade de comunicação.

-

Ler e interpretar textos de Matemática;

-

Interpretar
símbolos);

e

utilizar

representações

matemáticas

(tabelas,

gráficos,

expressões

e

- Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica
(fórmulas, símbolos, tabelas, diagramas, gráficos, etc.) e vice-versa;
-

Aplicar propriedades na resolução de exercícios e problemas matemáticos;

-

Desenvolver capacidades para a busca de informação em diferentes meios, e uso de
tecnologia, mostrando curiosidade e disposição para a busca de novos conhecimentos;

-

Resolver problemas matemáticos que reflectem situações quotidianas da vida económica e
social do país e do mundo, no domínio IR (números reais) em que estejam envolvidos
conhecimentos sobre:
o

Equações e inequações;

o

Sistemas de duas equações com duas variáveis;

o

Funções,

o

Estatística;

o

Figuras geométricas e suas propriedades;

o

O uso de instrumentos de medição;

o

A conversão das unidades de medida e a conversão monetária;

o

A estimação de quantidades;

o

O esboço de figuras, a partir de objectos reais,

o

A recolha e organização de dados assim como representá-los em tabelas e gráficos;

o

A interpretação de fenómenos sociais, económicos, naturais, a partir de tabelas e
gráficos;

o

O Cálculo no domínio de números reais.

-

Desenvolver a confiança em si próprio: exprimir e argumentar as suas opiniões; formular
juízos elementares sobre situações concretas; enfrentar com confiança situações novas e
mostrar flexibilidade e criatividade.

-

Desenvolver hábitos de trabalho, persistência e rigor: manifestar responsabilidade,
disponibilidade, autonomia e interesse para planificar, organizar e realizar os trabalhos de
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matemática de forma organizada e revelar preocupação de qualidade na apresentação dos
trabalhos.
-

Desenvolver o espírito de tolerância e cooperação: Colaborar nos trabalhos em grupo,
partilhando saberes e responsabilidades de maneira solidária e sociável, ouvindo e
respeitando as opiniões dos outros, mostrando espírito crítico e autocrítica e participando na
realização de actividades e na resolução de problemas.

-

Desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de interpretação e
intervenção no real.

-

Desenvolver a capacidade de seleccionar a Matemática relevante para cada problema da
realidade.

-

Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas, de comunicar, assim como a
memória, o rigor, o espírito crítico e a criatividade.

-

Promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e humanística que

-

constitua suporte cognitivo e metodológico tanto para o prosseguimento de estudos como
para a inserção na vida activa.

-

Contribuir para uma atitude positiva face `a Ciência.

-

Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia e
solidariedade.

-

Criar capacidades de intervenção social pelo estudo e compreensão de problemas e
situações da sociedade actual e bem assim pela discussão de sistemas e instâncias de
decisão que influenciam a vida dos cidadãos, participando desse modo na formação para
uma cidadania activa e participativa.
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3. Visão Geral dos Conteúdos do 1º Ciclo
Trimestr
e
-

8
Números racionais
Equações lineares

1º

2º

3º

- Proporcionalidade e
funções lineares
Sistema de duas
equações lineares a
duas incógnitas
- Circunferências
e
Círculos
- Congruência
de
triângulos e Teorema
de Pitágoras

Unidades temáticas por classe
9
- Números
reais
e Radiciação;
- Inequações
lineares
e
sistemas de inequações lineares
com
uma variável;
- Noção de monómios e
polinómios;
- Equação quadrática;
- Função Quadrática;
- Quadriláteros;
-

Noções
básicas
de
estatística;
Semelhanças
de
triângulos;
Cálculo
de
áreas
e
volumes
de
Sólidos
geométricos.

-

10
Teoria de conjunto;
Equação
quadrática
paramétricas simples;
Equação biquadrada;
Função quadrática;

Inequação quadrática;
Função exponencial;
Logaritmo
e
Função
Logarítmica.
Trigonometria;
Estatística;
Geometria espacial.
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4. Objectivos Gerais do Ensino Da Matemática na 10ª Classe
Ao
-

terminar a 10ª classe, o aluno deve possuir conhecimentos sobre:
Teoria de conjuntos;
Polinómios;
Funçoes quadráticas, expenciais e logarítmica;
Inequação quadrática exponencial e logarítmica;
Equações exponenciais e logarítimicas;
Elementos de Trigonometria;
Estatística
cessidade do surgimento dos números racionais a partir do seu significado na vida real;
Como operar com conceitos, procedimentos e métodos apropriados para o desenvolvimento
de processos de pensamento lógico;

Desenvolver a capacidade de comunicação:
a) Ler e interpretar textos de Matemática;
b) Interpretar
símbolos);

e

utilizar

representações

matemáticas

(tabelas,

gráficos,

expressões

e

c) Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica
(fórmulas, símbolos, tabelas, diagramas, gráficos, etc.) e vice-versa;
d) Aplicar propriedades na resolução de exercícios e problemas matemáticos;

-

Desenvolver capacidades para a busca de informação em diferentes meios e usar
tecnologias;

-

Desenvolver habilidades na resolução de problemas matemáticos que reflectem situações
quotidianas da vida económica e social do país e do mundo, no domínio Q (números
racionais);

-

Desenvolver habilidades de:
•

Utilizar correctamente instrumentos de medição;

•

Converter as unidades de medida;

•

Estimar quantidades;

•

Esboçar figuras, a partir de objectos reais;

•

Recolher e organizar dados, assim como representá-los em tabelas e gráficos;

•

Interpretar fenómenos sociais, económicos, naturais, etc. a partir de tabelas e gráficos;

•

Identificar relações funcionais e suas propriedades partindo das suas representações,
para usá-las na modelação de situações práticas;

-

Desenvolver a confiança em si próprio: exprimir e argumentar as suas opiniões; formular
juízos elementares sobre situações concretas; enfrentar com confiança situações novas e
mostrar flexibilidade e criatividade.

-

Desenvolver hábitos de trabalho, persistência e rigor: manifestar responsabilidade,
disponibilidade, autonomia e interesse para planificar, organizar e realizar os trabalhos de
matemática de forma organizada e revelar preocupação de qualidade na apresentação dos
trabalhos.

-

Desenvolver o espírito de tolerância e cooperação: Colaborar nos trabalhos em grupo,
partilhando saberes e responsabilidades de maneira solidária e sociável, ouvindo e
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respeitando as opiniões dos outros, mostrando espírito crítico e autocrítica e participando na
realização de actividades e na resolução de problemas.
5. Visão Geral dos Conteúdos da 10ª Classe
É indispensável que o professor, além de conhecer bem o programa da 10a classe, tenha um
conhecimento global do programa do 1º ciclo do ensino secundário (para ter conhecimento das
conexões estabelecidas entre os diversos temas), bem como uma perspectiva integradora dos
programas do 2º ciclo do ensino secundário. Para o cumprimento integral deste programa deve
ser feita uma planificação adequada de modo que não seja prejudicado o tratamento de
nenhum dos temas e sejam integrados os conteúdos do tema transversal que vierem a
propósito. A escolha dos temas foi feita tendo em conta o equilíbrio entre as seguintes àreas da
Matemática:

Trimestre

1º

2º

3º

Unidade temática
-

Teoria de conjunto;
Equação quadrática paramétricas
simples;
Equação biquadrada;
Função quadrática;
Inequação quadrática;
Função exponencial;
Logaritmo e Função Logarítmica.
Trigonometria;
Estatística;
Geometria espacial.

N.º de
aulas
16
4

N.º de
semanas
4
1

4
16
12
12
24
24
20
8

1
4
3
3
6
6
5
2

Total de
semanas
10

12

13

14

6. Plano Temático Detalhado da 10ª classe
A disciplina de Matemática para a 10ª Classe, constituída por 10 unidades temáticas,
é em seguida, apresentado de forma desenvolvida As sugestões metodológicas
específicas são apresentadas por cada unidade temática propostas, num total de 10
que compõem o programa da 10ª Classe. No entanto, ao longo do processo de
ensino-aprendizagem, os alunos devem ser encorajados a representar
matematicamente situações da vida real através de gráficos, diagramas, tabelas e
expressões, e processar matematicamente os dados representados, com a utilização
de modelos matemáticos para obter resultados que deverão ser interpretados em
conexão à situação real dada.

Programa de Matemática - 10ª Classe
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Os alunos devem ser capazes
de:
• Usar os símbolos para relacionar
conjuntos entre si e seus elementos
• Representar
um
conjunto
por
extensão
e
por
compreensão,
através de diagramas de Venn,
chavetas e/ou intervalos e na recta
graduada.
• Efectuar as operações de reunião,
intersecção
e
diferença
de
conjuntos

I
TEORIA DE
CONJUNTOS

• Resolver problemas concretos da
vida real, aplicando as propriedades
das operações sobre conjuntos
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COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:

CONTEÚDOS
1. Teoria de Conjuntos
1.1. Revisão sobre noções básicas:
• Conjunto e
elemento de um
conjunto
• Representação de conjunto
• Relação de pertença;
• Definição de conjuntos
por
extensão e por compreensão;
• Conjunto
vazio
e
conjunto
singular
1.2. Relações entre conjuntos
1.2.1.
Subconjuntos.
Relação
inclusão (contém e está contido)
1.2.2. Igualdade de conjuntos
1.2.3. Conjunto universal.

de

1.3. Operações com conjuntos
1.3.1.Reunião de conjuntos
1.3.2.Intersecção de conjuntos
1.3.3.Diferença de conjuntos
1.3.4.Complementar de conjunto
1.4.5.Propriedades das operações de
conjuntos
1.4.6.
Resolução
de
problemas
concretos da vida real.

CARGA
HORÁRIA

• Utiliza
adequadamente
os
conceitos e a simbologia da teoria
de conjunto para exprimir com
clareza as suas ideias e na
interpretação e intervenção na
vida real;
• Aplica conceitos,
simbolos e
operações, sobre conjuntos na
resolução
de
problemas
Matemáticos e de outras àreas de
conhecimento;
• Desenvolve juízo crítico, rigor,
persistência
em
diferentes
actividades, mostrando esperíto
de tolerância e cooperação
16
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática I: Teoria De Conjuntos
Os conjuntos têm uma importância fundamental na matemática. De maneira formal,
a mecânica interna da matemática (números, relações, funções, equações, etc)
podem ser definidos em termos de conjuntos.
Nesta unidade, se sistematiza e se aprofunda conteúdos adquiridos pelos alunos
sobre conjuntos no Ensino Básico. Pretende-se consolidar e sistematizar o conhecido
mas com um nível de complexidade superior. Além disto serão tratados outros
conhecimentos básicos como Igualdade de conjuntos, Conjunto universal, Diferença
de conjuntos Complementar de conjunto, Propriedades das operações de conjuntos e
Resolução de problemas concretos da vida real.
Sugerimos que o professor, nesta unidade, faça ligações de aprendizagem da teoria
de conjuntos com a vida prática dos alunos. Assim, o professor poderá recorrer ao
conhecimento que os alunos trazem das classes anteriores, para explicar os
conceitos básicos à volta do tema “Teoria de Conjuntos”. Deve fazer referência à
definição de conjunto como sendo uma colecção de objectos ou coisas, agrupamento,
colecção, classe, família, etc. Também será importante que o professor volte a
explicar aqui que se diz que um dado conjunto está bem definido quando podemos
estabelecer certamente, se um elemento pertence ou não ao conjunto dado e que os
conjuntos, em geral podem ser representados por meio de chavetas, Diagrama de
Venn ou na forma de intervalos e na forma geométrica (recta graduada).
Um outro aspecto que o professor deve dar atenção ao definir um conjunto é a
relação de pertença que se estabelece entre um conjunto e seus elementos,
chamando-se à atenção para que os estudantes recordem-se do símbolo usado para
indicar que um certo elemento pertence ( ∈ ) ou não pertence ( ∉ ) a um dado
conjunto. Por exemplo, designando por V o conjunto de vogais, a ∈ V significa “a
pertence ao conjunto V ou é elemento do conjunto V. Analogamente, b ∉ V significa
“b não pertence ao conjunto V ou seja, b não pertence ao conjunto das vogais.
O professor poderá colocar questões aos alunos para discutirem entre eles, sobre o
que são: conjunto finito, infinito, universal, singular, vazio. Depois desta discusão, o
professor poderá pedir
a alguns alunos para dar a resposta do conceito
argumentando que:
O professor deverá chamar à atenção aos alunos que o conjunto vazio é subconjunto
de qualquer conjunto, partindo da situação que pede aos alunos para formar
diferentes subconjuntos possíveis a partir de um dado conjunto indicando a
propriedade característica desses subconjuntos, sendo que para o conjunto vazio, o
professor pode indicar uma propriedade que não é satisfeita por nenhum dos
elementos do conjunto.
O professor deverá chamar atenção aos alunos que o conjunto vazio, isto é ,
conjunto que não tem nenhum elemento representa-se por { } ou ∅ e que o
conjunto {∅} é um conjunto singular e não vazio como poderá ser confundido. Como
exemplo ilustrativo pode se considerar o caso em que se tem um saco vazio dentro
doutro saco vazio.
Os alunos devem discutir a relação ao número de elementos de um conjunto por
exemplo {1,2} assim como do conjunto [1; 2] e encontrar as diferença.

Programa de Matemática - 10ª Classe
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Assim, deve se chamar atenção que os intervalos numéricos não devem ser usados
para representa conjuntos IN, Z e Q porque os elementos deste conjuntos
representam pontos na recta graduada e o intervalo éuma porçao da recta.
O aluno deve perceber que o conjunto universal é relativo porque por exemplo no
estudo da população humana o conjunto universal pode ser o conjunto de todos os
habitantes da terra, mas se se trata da população de Moçambique, o conjunto
univaresal é o conjunto dos habitantes de Moçambique.
Para o estudo das operações sobre conjuntos o professor poderá usar como meios
didácticos os objectos que estejam ao alcance dos alunos e tentar sempre exprimir
as operações de reunião, intersecção, diferença e complementar de conjunto por
meio de indicação de uma propriedade que caracteriza os elementos de conjunto a
se obter.
É importante que se análise exemplos envolvendo a situação em que a intersecção
de dois conjuntos seja um conjunto vazio (conjuntos disjuntos).
Quanto ao ensino das propriedades das operações sobre conjuntos, o professor,
antes de enunciá-las, poderá usar o mesmo exemplo, movimentando os diferentes
grupos de alunos (ou usar objectos disponíveis na própria sala ou trazidos para o
efeito e que solicita aos alunos para manipulá-los), de tal forma que sejam satisfeitas
as propriedades que se pretende estudar. Após este exercício em que o professor
estará a interagir com os alunos da turma, este enunciará todas as propriedades
apresentado-as resumidas numa tabela em que poderá destacar as duas operações
de Reunião e de Intersecção de conjuntos:
PROPRIEDADES
CONJUNTOS

1.

DA

REUNIÃO

DE

Comutativa: Quaisquer que sejam
os conjuntos A e B, tem-se:

PROPRIEDADES
DE CONJUNTOS

1.

DA

INTERSECÇÃO

Comutativa: Quaisquer que sejam
os conjuntos A e B, tem-se:

A∪ B = B ∪ A
A∩ B = B ∩ A
2. Associativa: Quaisquer que sejam 2. Associativa: Quaisquer que sejam
os conjuntos A, B e C tem-se

A ∪ ( B ∪ C ) = ( A ∪ B) ∪ C
3. Conjunto vazio =

neutro na reunião:
AU∅=A
4. Conjunto Universal = Elemento
absorvente na reunião:
UUA=U
5. Distributividade da Reunião em
relação à Intersecção: Quaisquer
que sejam os conjuntos A, B e C,
tem-se

A ∪ ( B ∩ C ) = ( A ∪ B) ∩ ( A ∪ C )
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os conjuntos A, B e C tem-se

A ∩ ( B ∩ C ) = ( A ∩ B) ∩ C
Elemento 3. Conjunto Universal = Elemento

neutro na intersecção
U∩A=A
4. Elemento
absorvente
na
Intersecção:
A∩∅=∅
5. Distributividade da Intersecção
em relação à Reunião: Quaisquer
que sejam os conjuntos A, B e C,
tem-se

A ∩ ( B ∪ C ) = ( A ∩ B) ∪ ( A ∩ C )
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Para cada uma das propriedades o professor poderá fazer já uma ilustração usando
vários conjuntos representados quer na forma de chavetas ou em diagramas de
Venn quer na forma de intervalos numéricos, marcando depois exercícios práticos
para os alunos resolverem em grupo ou individualmente. O professor poderá formar
grupos de alunos para determinarem as propriedades das operações.
Na aplicação da teoria de conjuntos deve se ter em conta não só exercícios formais
como também a resolução de problemas do tipo apresentado no exemplo a seguir.
1. Uma escola tem 20 Professores, dos quais 10 ensinam Matemática, 9 ensinam
Física, 7 Química e 4 ensinam Matemática e Fífica. Nenhum deles ensina
Matemática e química. Quantos professores ensinam química e Física e
quantos ensinam somente Física. R/ 2, 3 respectivamente.
Química

Matemática

5
6

4

3

2

Física
É importante os alunos perceberem que a situação fica mais clara quando se ilustra
num diagrama.
Indicadores de desempenho
• diferencia elemento de um conjunto;
• usa adequadamente os símbolos de pertença e de inclusão
• efectua as operações de reunião, intersecção, complementar e diferença de
conjuntos;
• usa diagramas na interpretação de problemas matemáticos;
• aplica propriedades das operações com conjuntos na interpretação e
resolução de problemas reais da vida.

Programa de Matemática - 10ª Classe
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UNIDADE
TEMÁTICA

II
EQUAÇÕES
QUADRÁTICAS
PARAMÉTRICAS
SIMPLES

OBJECTIVOS ESPEDÍFICOS
Os
alunos
devem
ser
capazes de:

 Diferenciar uma
 equações paramétrica
não paramétrica;

QUADRÁTICAS
2. EQUAÇÕES
PARAMÉTRICA SIMPLES
da

 Resolver
uma
equação
quadrática
paramétricas
simples;
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COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:

CONTEÚDOS



Reconhece as equações
paramétricas como
pressupostos importantes
para resolver problemas.



Aplica correctamente equações
paramétricas para intervir na
dinamização de actividades e
na resolução de problemas.



Comunica conceitos,
raciocínios e ideias, oralmente
e por escrito, com clareaza e
progressivo rigor
lógico/matemático

2.1. Conceito de equaçao paramétrica;
2.2.
Equações
paramétricas simples;
2.3.Resolução
biquadadas;

de

CARGA
HORÁRIA

quadráticas
equações

4
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática II: Equação Quadráticas paramétricas simples
Um dos pressupostos é que o aluno tenha domínio na resolução de equações comuns, isto é, equações (lineares e quadráticas)
com uma variável. Assim, os alunos deverão revisitar e sob a orientação do professor, a resolução de equações lineares e
quadráticas.
Depois de se assegurar que estes já dominam o suficiente o professor poderá introduzir uma nova classe de equações. Nas
equações paramétricas o aluno deverá perceber que apesar de esta conter mais do que uma variável, uma das variáveis é
tomada como incógnita e a outra é o parámetro por isso os alunos deverão identificar a diferença entre uma equação comum
de uma equação paramétrica.
Exemplo: 2x2 + (m+3)x – 1 = 0 é uma equação quadrática em ordem a x tendo como parâmetro m. São coeficientes desta
equação: a = 2; b = (m+3) e c = - 1.
Uma das actividades importantes que os alunos deverão realizar, é a identificação dos coeficientes numa equação paramétrica.
A resolução de equações paramétricas consiste em determinar o valor ou os valores do parâmetro para o qual ou os quais
determinadas condições se verificam.
Por exemplo: Na equação x2 + 3x – m = 0. O professor pede para que os alunos indiquem os coeficientes a, b e c e a seguir
pede para que os alunos resolvam a equação de modo que o m seja igual 0. Mas também poderá introduzir outras condições
para o mesmo exercício.
Os exercícios de aplicação podem ser extensivos na explorar funções. Por exemplo:determinar valores de k para que a
expressão y = (2m+3)x2 + 3x – 1 defina uma função quadrática.
Indicadores de desempenho
• identifica equações paramétricas;
• indica os coeficientes de uma equação paramétrica;
• resolve equações paramétricas simples.

Programa de Matemática - 10ª Classe
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS ESPEDÍFICOS
Os
alunos
devem
ser
capazes de:

 Identificar
biquadráticas;

III
EQUAÇÕES
BIQUADRÁDAS

equações

 Resolver
uma
equação
biquadrática simples;

CONTEÚDOS

COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:

3. EQUAÇÕES BIQUADRÁTICAS



Reconhece as equações
biquadráticas como
pressupostos importantes
para resolver problemas
ligados à vida..



Aplica
correctamente
equações biquadráticas para
intervir na dinamização de
actividades e na resolução de
problemas da comunidade
em que se insere.



Comunica conceitos,
raciocínios e ideias,
oralmente e por escrito, com
clareaza e progressivo rigor
lógico/matemático

3.1. Conceito de equaçao biquadrática
3. 2. Equações biquadrada do tipo ax4 +
bx2 + c = 0
3.3.
Resolução
de
equações
biquadráticas;

 Resolver problemas práticos
conducentes a uma
equação biquadrática

CARGA
HORÁRIA

4

Sugestões Metodológicas da Unidade Temática III: Equação Biquadrática
Antes de introdução das equações biquadráticas, deverá-se consolidar a resolução de equações quadráticas como um
pressuposto para a resoluçao de equações biquadráticas.
Assegurado que os alunos dominam o suficiente a resolução de equações quadráticas, introduz-se uma nova classe de
equações, chamadas equações biquadráticas (ax4 + bx2 + c = 0). Estas equações também se reduzem à equações quadráticas.
Indicadores de desempenho
• identifica equações biquadráticas em equações de grau 4,
• resolve equações biquadráticas;
• discute as soluções da equações biquadráticas no contexto do problema apresentado.

Programa de Matemática - 10ª Classe
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UNIDADE
TEMÁTICA

IV
FUNÇÃO
QUADRÁTICA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Os
alunos
devem
ser
capazes de:
•
•

Identificar a função quadrática.
Identificar a expressão analítica
de uma função quadrática

•

Representar graficamente
funções quadraticas

•

Determinar
domínio,
contradomínio, zeros da função,
vertices da parábola, variação
do sinal da função, variação da
função (monotonia) e equação
do eixo da simetria.
Indicar
o
sentido
da
concavidade do gráfico da
função quadrática.
Determinar
os
pontos
de
intersecção do gráfico da uma
função quadrática com os eixos
de coordenadaa.
Deerminar as coordenadas do
vértice e a equação do eixo de
simetria de uma paábola.
Determinar
a
expressão
analítica de função quadrática a
partir do gráfico

•
•

•
•

•

as

Resolver
problemas práticos
que
envolvem
funções
quadráticas
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CONTEÚDOS
4. Função Quadrática
4.1. Revisão do conceito de função quadrática
4.2. Função do tipo y=f(x) = ax2
4.3. Representação gráfica da função y= ax2
4.4. Estudo completo da função y= ax2:
domínio, contradomínio, zeros da função,
vertices da parábola, variação do sinal da
função, variação da função (monotonia) e
equação do eixo da simetria
4.5. Função do tipo y= ax2 + bx + c
a) Caso y= a (x – p)2
4.5.1. Representação gráfica da função y= a (x
– p)2a partir de y= ax2
4.5.2. Estudo completo da função y= a (x – p)2
b) Caso

y = a( x − p) 2 + q

4.5.3. Representação gráfica da função y= a (x
– p)2 + q
4.5.4. Estudo completo da função
y= a (x –
p)2 + q
c) Caso y= ax2 + bx + c
4.6.5.Representação gráfica da função y= ax2 +
bx + c,
a partir da determinação dos zeros e do
vértice
4.6. Determinação da expressão analítica de
uma função quadrática a partir do gráfico.
4.7. Resolução de problemas práticos que
envolvem funções quadráticas

COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
O aluno:
 Resolve problemas nos
domínios da Matemática
e das outras áreas de
conhecimento com base
em modelos matemáticos
envolvendo
os
conhecimentos
sobre
função quadrática
 Analisa situações da vida
real,
identificando
os
modelos
matemáticos
que permitem a sua
interpretação e resolução
 Desenvolve juízo crítico,
rigor, persistência em
diferentes
actividades,
mostrando esperíto de
tolerância e cooperação
 Aprecia o contributo da
Matemática
para
a
compreensão e resolução
de problemas do Homen
atravás dos tempos.

CARGA
HORÁRIA
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática IV: Função Quadrática
SUGESTÕES METODOLÓGICAS
O estudo da função quadrática foi iniciada na 9ª classe. Assim, os alunos devem
recuperar os conhecimentos sobre funções quadráticas nomeadamente o estudo
completo das funções y= ax2 e y= ax2 +c.
Nesta classe, os alunos vão ampliar seus conhecimentos sobre as funções
quadráticas. Estas deverão ser estudadas num contexto de modelação matemática,
devendo privilegiar-se o trabalho intuitivo com funções que relacionam variáveis da
vida corrente, da Geometria, da Física, da Química, da Economia ou de outras
disciplinas.
Os alunos devem reconhecer que o mesmo tipo de função pode constituir um
modelo de diferentes situações problemáticas. As funções quadráticas modelam
múltiplas situações relacionadas com conteúdos dentro da própria matemática e com
outras disciplinas ou áreas de conhecimento.
São pré requisitos necessários, o conhecimento de algumas propriedades das
funções (monotonia e zeros de forma apenas intuitiva e usando os conhecimentos de
equações).e esbocar o gráfico. Outro elemento chave no estudo das funções
quadráticas é a resolução de equações tanto do 1º como do 2º graus assim como
representar os números reais e representar intervalos de números reais.
Constitui igualmente parte da consolidação, a identificação um ponto num Sistema
Cartesiano Ortogonal (SCO) assim como o cálculo do valor numérico de uma função
quadrática (cálculo da imagem dado um objecto) para funções simples, deverá fazer
parte da exercitação inicial.
Deverão se tomar alguns exemplos anteriores para se determinar todas as
propriedades duma função quadrática nomeadamente gráfico, domínio,
contradomínio, zeros, monotonia, variação do sinal da função, coordenadas do
vértice identificando o ponto máximo ou mínimo, equação do eixo de simetria e a
concavidade.
Analisando a representação gráfica das funções dadas anteriores, os alunos
deverão reconhecer o efeito que exerce o factor/coeficiente a no gráfico da função
de uma quadrática.
Para o tratamento das funções y = a( x – p)2 realizando um trabalho similar ao caso
anterior e mostrar que o gráfico da função y = a( x – p)2 sofreu uma translação
horizontal ao longo do eixo x, por p unidades
O caso y = a( x – p)2+ q refere – se a uma mistura dos casos anteriores e pode ser
tratado através da exercitação.
Neste passo, deve - se tratar o caso geral das funções y = ax2 + bx+c ( a≠ 0).
Para representar graficamente e determinar as propriedades da função geral y = ax2
+ bx+c ( a≠ 0), o professor orienta aos alunos para partirem inicialmente de uma
tabela de valores.
A seguir mostrando que para representar este tipo de funções pode se usar o
procedimento sobre o esboço da parábola baseado na determinação dos pontos
essenciais nomeadamente os zeros da função, o vértice da parábola e o ponto de
interesecção pa parábola com o eixo y :
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Várias são as aplicações da função quadrática na vida do Homem. Assim, o professor
poderá explorar situações concretas da aplicação na Física, Química e outras
disciplinas bem como da vida social, através de trabalhos feitos pelos alunos em que
se poderá discutir na aula.
Alguns exemplos:
Uma bola é lançada verticalmente com uma velocidade inicial de 32 m/s. As funções
dadas por h(t ) = −4,9t + 32t + 2,1 e v (t ) = −9,8t + 32 podem ser utilizadas para
prever, respectivamente, a altura e a velocidade da bola em cada instante.
a) Preenche a tabela seguinte:
2

tempo (s)
altura (m)
velocidade (m/s)

0

1

2

3

4

5

6

7

b) Representa graficamente as duas funções.
c) Qual é a altura máxima que a bola atinge? Em que instante? Qual é a velocidade,
nesse momento? Que valores toma a velocidade, antes desse momento? E depois?
d) Qual é o domínio de cada uma das funções? E o contradomínio?
e) Qual é a velocidade da bola, no momento em que chega ao solo? Como a
determinas?
f) O gráfico da função que relaciona o tempo com a altura da bola é simétrico.
Assinala o eixo de simetria. Que implicações ou significado tem esta simetria no
problema da realidade que estás a estudar?
2. Em muitas escolas, grupos de professores e alunos realizam actividades para
angariar fundos. As receitas obtidas dependem da qualidade da actividade, a
publicidade, do preço assim como de outros factores. Se for p o preço de cada item
vendido, uma fórmula típica para as receitas obtidas é R(p) = -1000 p2 + 7200 p
a) Investigue qual o preço ideal (para que as receitas sejam o maior possível).
Observação: É conveniente usar diferentes abordagens: papel milimétrico,
tabela de valores, esboço gráfico com calculadora ou computador,...
b) Qual deverá ser o preço de cada item de modo que as receitas sejam de
10000?
c) Quando serão as receitas nulas? Porquê?
d) Esboce diferentes representações do gráfico da função R(p) com diferentes
escalas para a variável p ou para a variável R. Parece poder concluir-se coisas
diferentes?

Indicadores de desempenho
•
•
•
•
•

determina a expressão analítica de uma função quadrática.
determina os pontos de intersecção do gráfico de uma função quadrática com
o eixo de coordenadas.
aplica estratégias diversificadas para estudar os diferentes tipos de funções
quadráticas.
identifica elementos reais da vida que tenham características com a parábola
e que são o gráfico da funçao quadrática utilizadas em estudos de Cinemática,
radares, antenas parabólicas e faróis de carros.
resolve problemas reais do dia-a-dia por meio da interpretação de funções
quadráticas.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS
ESPEDÍFICOS
Os alunos devem ser
capazes de:

 Identificar
quadráticas;

V
INEQUAÇÕES
QUADRÁTICAS

CONTEÚDOS

COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:

5. INEQUAÇÕES QUADRÁTICAS



Reconhece
as
inequações
quadráticas como pressupostos
importantes
para resolver
problemas ligados à agronomia,
arquitectura
e
em
outras
actividades.



Aplica
correctamente
inequações quadráticas para
Intervir
na dinamização de
actividades e na resolução de
problemas da comunidade em
que se insere.

inequações

5.1. Revisão da resolução de
Inequações lineares: analítica e
geométrica

 Resolver
gráfica
e
analiticamente
uma
Inequação quadrática;

5. 2. Inequações quadráticas
5.2.1.
Conceito
de
Inequação
quadrática
5.2.2.Resolução gráfica de uma
Inequação quadrática;
5.2.3.Resolução analítica de uma
Inequação quadrática;
5.2.4.Resolução
de
problemas
conducentes a
uma
Inequação
quadrática

 Resolver
problemas
praticos
conducentes
a
uma inequação quadrática
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CARGA
HORÁRIA

12

Comunica conceitos, raciocínios
e ideias, oralmente e por
escrito,
com
clareaza
e
progressivo
rigor
lógico/matemático
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática V: Inequações Quadráticas
Um dos requisitos importante para a aprendizagem deste conteúdo é a exploração
dos conhecimentos que os alunos possuem das classes anteriores, nomeadamente:
 Resolução equações do 1º e 2º graus;
 Resolução analitica e gráfica de inequações do 1º grau
 representação da solução na recta graduada e na forma de intervalos.
Uma das vias para introduzir as inequações quadráticas, é a problematização do
tema para melhor motivar e criar curiosidade nos alunos. Assim, o professor poderá
encontrar problemas concretos que conduzam a uma inequação quadrática. Dai,
começará com o tratamento do estudo das inequações quadráticas, onde os alunos
irão construir o conceito de uma inequação quadrática.
Exemplo de problema: - Sabe-se que o custo de produção de x unidades de um
certo bem é dado em MT pela expressão y = x − 80 x + 3000 . Determine que níveis
de produção o custo será inferior a 4000MT.
2

Os alunos devem ser chamados a refectir no problema e na tentativa de encontrar a
sua solução, com a moderação do professor.
O professor deverá chamar atenção aos alunos sobre os métodos já conhecidos de
resolução de inequações, pois são válidos na resolução de inequações quadráticas
nomeadamente o método analítico e gráfico.
Resolução analítica
Para resolver a inequação quadrática, primeiro, o professor orientar os alunos a
factorizá-la, calculando as raízes, construindo tabela na qual irá representar cada
factor correspondente da expressão quadrática.
Exemplo 1:
Logo, daquí

x2 – 6x +5 < 0
x
x-1
x-5
(x-1)(x-5)
(x-1)(x-5)<0

] - ∞, 1[
+

]1, 5[
+
-

]5,+ ∞[
+
+
+

Neste caso, os alunos devem escolher como solução, a porção onde o produto dos
dois sinais é negativo segundo o sentido da inequação.
Exemplo 2: Recomenda-se
sentido contrário (>)

que os alunos resolvam a Inequação anterior com

Para a resolução de uma inequação através do gráfico, o professor orienta os alunos
a resolverem exercícios que exigem o estudo da variação do sinal da função
quadrática em que: a > 0 ou a < 0.
A resolução gráfica deve ser realizada através da exercitação. É de salientar que não
se trata de construção gráfica, mas sim do esboço de uma parábola obedecendo os
casos acima referidos.
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Neste caso, o procedimento é determinar as raizes da equação quadrática,
seguida esboçar o grafico da função quadrática correspondente.

em

Gráfico

Várias são as aplicações das inequações quadrática na vida do Homem. Assim, o
professor poderá explorar situações concretas da aplicação na Física, Química e
outras disciplinas bem como da vida social, através de trabalhos feitos pelos alunos
em que se poderá discutir na aula.

Indicadores de desempenho
• usa a função quadrática para interpretar a solução de uma inequação
quadrática.
• discute a soluçao da inequação no contexto do problema
• resolve problemas concretos aplicando conhecimentos de inequações
quadráticas.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Os alunos devem ser
capazes de:

COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:

CONTEÚDOS

CARGA
HORÁRIA

6.Função exponencial
•

Identificar
uma
função exponencial

6.1. Noção
exponencial

•

Representar
graficamente
uma
função exponencial

•

Determinar: domínio,
contradomínio, zeros
da função, variação
do sinal da função,
variação da função
(monotonia)
e
ordenada na origem.

6.2. Reprersentação do
função exponencial y=ax
a) Caso a>1
b) Caso 0<a< 1

VI
FUNÇÃO
EXPONENCIAL
•

Identificar
a
assímptota horizontal

do

conceito

de

função

gráfico

da

6.3. Estudo da função exponencial do
tipo y=ax : domínio, contradomínio,
zeros da função, variação do sinal da
função,
variação
da
função
(monotonia), assímptota horizontal e
ordenada na origem.
6.4. Representação gráfica das funções
y=ax±b e y=ax ± b a partir da função
y=ax



Reconhece
as
funções
exponenciais
como
conhecimentos
utéis para
resolver problemas da vida
real, aplicando modelos de
funções
exponenciais
na
interpretação dos mesmo.

12

6.5. Estudo das funções y=ax, y=ax ±
b e y = acx+b+ d; domínio,
contradomínio,
zeros
da
função,
variação do sinal da função, variação
da função (monotonia), assímptota
horizontal e ordenada na origem.
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática VI: Função Exponencial
As funções exponenciais têm um papel de grande destaque no dentro da matemática por serem instrumentos eficazes na
modelagem de problemas reais ou imaginados e por fornecerem formas eficientes de estudá-los. Assim, por exemplo, é
importante entender que certas situações de crescimento ou decrescimento rápido podem ser representadas por funções
exponenciais.
As funções exponenciais também desempenham um papel fundamental noutras ciências, como: Física, Química, Engenharia,
Astronomia, Biologia, Psicologia, e ainda no estudo de muitos problemas de Economia e Finanças, nomeadamente no cálculo
dos "juros compostos".
Para assegurar o nível de partida do conceito de função exponencial pode – se começar por recordar o conceito de potência e as
propriedades da potenciação.
Para motivar a introdução a função exponencial pode começar com uma lenda muito antiga ligada ao surgimento do Xadrez ou
um outro probema.
A lenda diz:
Conta a lenda que um rei da Índia solicitou aos seus súbditos que lhe inventassem um novo jogo, a fim de
diminuir o seu tédio. O realizador do melhor jogo teria direito a pedir qualquer desejo. Um dos seus
súbditos, chamado Sissa, inventou o jogo de xadrez. O Rei ficou maravilhado com o jogo e viu-se
obrigado a cumprir a sua promessa. Chamou o inventor do jogo e disse que ele poderia pedir o que
desejasse. O astuto inventor pediu como recompensa um tabuleiro de Xadrez cheio de grãos de trigo,
sendo que a primeira casa deve ter um grão, a segunda deve ter dois, a terceira deve ter quatro, a quarta
deve ter oito, e assim sucessivamente, dobrando o número de grãos na casa seguinte, até encher todas
as casas ( 64 casas) do tabuleiro com o número de grãos correspondentes.
O Rei considerou o pedido fácil de ser atendido e ordenou que providenciassem o pagamento. Tal foi sua
surpresa quando os tesoureiros do reino lhe apresentaram a suposta conta, comprovando que todo o trigo
da Índia não era suficiente, aliás, todo o trigo cultivado no mundo, durante dezenas de anos, não seria
suficiente!. A quantia era 264 –1 grãos de trigo, que corresponde à soma da série:
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1.024 + 2.048 + 4.096 + ...+
9.223.372.036.854.775.808, isto é, 18.446.744.073.709.551.615 grãos de trigo!
Para alívio do rei, Sissa disse que já sabia que sua recompensa não poderia ser paga, pois aquela
quantidade daria para cobrir toda a superfície da Índia com uma camada de quase uma polegada de
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espessura."

A partir da lenda pode – se apresentar de forma geral a seguinte questão:
Quantidade de trigo
Para a 1ª casa
1 = 20
Para a 2ª casa
2 = 21
Para a 3ª casa
4 = 22
Para a 4ª casa
8 = 23
Generalizando, obtêm – se a expressão: y = 2x, onde para cada x ∈ R obtêm – se um único valor de y=
2x ∈ R e portanto a igualdade determina uma função, chamada especialmente, função exponencial.

A partir daqui já se pode dar a definição de função exponencial e as condições em que ela pode ser válida.
Notar que, a expressão analítica da função é uma potência, com a particularidade de ter base fixa e expoente variável.
Os alunos devem analisar situações especiais como é o caso em que a base é igual a zero o a um.
Para o tratamento das propriedades pode – se realizar uma actividade por equipas onde estes resolvam indistintamente
exercícios similares aos dados a seguir.
Equipa A
1.- Dadas as funções: y = 2x, y = 3x, y = 4x
a)
b)

Represente – as no mesmo SCO.
Determine: Domínio, contradomínio, zeros,
monotonia e o ponto de intercepção com
o eixo y.
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Equipa B

1 - Dadas

1
y = 
 3
a)

as funções y

1
= 
2

x

,

1
y=  
4

x

,

x

Represente – as no mesmo SCO.
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b)

Determine: Domínio, contradomínio,
zeros, monotonia e o ponto de
intercepção com o eixo y.

A partir dos exercícios pode – se estabelecer uma comparação entre os dois casos (0 < a < 1
propriedades.
Função exponencial: Caso 0 < a < 1
f: lR

-

x

-

Contradomínio = R+ \ {0}

-

f é injectiva
f(x) > 0 , ∀ x Є lR
A função é estritamente decrescente.
y = 0 é assimptota horizontal

a > 1)

e generalizar as

Função exponencial: Caso a > 1

lR
ax

Domínio = lR

e

f: lR
x

-

lR
ax

Domínio = lR

-

Contradomínio = R+ \ {0}

-

f é injectiva
f(x) > 0 , ∀ x Є lR
A função é estritamente crescente.
y = 0 é assimptota horizontal

Para os casos do tipo y = a (x + b), metodologicamente também é aconselhável proceder de forma similar aos casos anteriores,
resolvendo um exercício similar a:
Equipa A
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Dadas as funções: y = 2x , y = 2(x+1), y = 2

(x+2)

Dadas as funções: y = 2x , y = 2(x-1), y = 2

a) Represente – as graficamente no mesmo SCO.
b) Observe e compare o gráfico de y = 2x com
y = 2(x+1) e y = 2 (x+2)

(x-2)

a) Represente – as graficamente no mesmo SCO.
b) Observe e compare o gráfico de y = 2x com
y = 2(x-1) e y = 2 (x-2)

Observando e analisando os três gráficos em cada caso ( Equipa A e B):
Nos gráficos da equipa A
Comparando as funções y = 2(x+1), y = 2
observa – se que:
•
•
•
•

Nos gráficos da equipa B
(x+2)

com y = 2x ,

Em y=2x temos que (0, 1) pertence ao gráfico
Em y=2 (x+1), o ponto (-1, 1) pertence ao gráfico
Em y = 2 (x+2) o ponto (-2,1) pertence ao gráfico.
sofreram uma
Os gráficos de y=2 (x+1) e y = 2(x+2)
traslação horizontal de -1 e –2 quando comparado ao
gráfico de y=2x.

Comparando as funções y = 2 (x-1), y = 2
, observa – se que:
•
•
•
•

(x-2)

com y = 2x

Em y=2x temos que (0, 1) pertence ao gráfico
Em y=2 (x-1), o ponto (1, 1) pertence ao gráfico
Em y = 2 (x-2) o ponto (2,1) pertence ao gráfico.
sofreram
Os gráficos de y=2 (x-1) e y = 2 (x-2)
uma
traslação horizontal de 1 e 2 quando
comparado ao gráfico de y=2x.

O professor deverá conduzir aos alunos a tirar conclusões gerais á volta do tratamento funções do tipo y =a (x+b).
De igual forma, a fim de entender o que ocorre com a constante b no caso das funções exponenciais do tipo: y = ax + b, pode
– se proceder a partir de um exercício de forma similar aos casos anteriores, de forma tal a serem os alunos que:
• Comparem as funções y = ax com y = ax + b, comprovando que ocorre uma traslação vertical através do eixo y, b
unidades.
• Obtenham as propriedades.
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É útil considerar também a situação em que o coeficiente da variável x é negativo, ou seja, y = at.x e y = a-t.x. Nesse caso, o
gráfico de y = atx é simétrico em relação ao eixo vertical y, do gráfico de y = a-tx.
Segundo os objectivos da unidade é aconselhável que os exercícios da unidades estejam dirigidos a desenvolver habilidades na
representação gráfica e determinação das propriedades das funções exponenciais dos tipos y = ax ± b e y = ax ± b, para os
casos em que a >0 ou 0 < a <1.
Aplicações da Função Exponencial
Alguns Exemplos
Exemplo 1: Bactéria: - Uma população de bactérias aumenta 50% em cada dia. Se no início da contagem havia 1 milhão de
bactérias, quantas haverá ao fim de t dias?
Portanto, temos a correspondência:
f: lR
t

lR
1,5

t

que se chama função exponencial de base 1,5.

Exemplo 2: Juros compostos: - Diz-se que há um "juro composto" quando o juro ganho por certo capital, ao fim de um
período de tempo, fica depositado, acrescentando o capital inicial e passando, portanto, a ganhar juro. No fim do segundo ano,
receberá, portanto, "juro do juro" além do juro do capital.
Exemplo: - Uma pessoa coloca 3000 meticais a prazo, à taxa de 20% ao ano e não levanta dinheiro algum durante 10 anos.
Quanto tem a receber (capital acumulado) ao fim desse período? E ao fim de x anos?
É importante que os alunos saibam que os modelos exponenciais são aplicados para resolver problemas de evolução das
populações, poluição, temperaturas, drogas no sangue, materiais radioactivos, etc.
Indicadores de desempenho
• aplica modelos exponenciais para resolver problemas reais da vida.
• interpreta os gráficos das funções expenciais de acordo com o tipo.
• discute diferentes estratégias para a construçao da soluçao de um problema traduzida por uma funçao exponencial.
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UNIDADE
TEMÁTICA

VII
LOGARITIMO E
FUNÇÃO
LOGARÍTMICA

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Os alunos devem
capazes de:

ser

• Definir
o
conceito
de
logaritmo de um número
• Calcular
logaritmos
aplicando
suas
propriedades
• Identificar
uma
função
logarítmica
• Representar
graficamente
uma função logarítmica
• Determinar:
domínio,
contradomínio,
zeros
da
função, variação do sinal da
função, variação da função
(monotonia) e ordenada na
origem.
• Identificar
a
assímptota
vertical
• Definir a função logaritmica
como inversa da função
exponencial
• Relacionar
os
graficos
funções
exponenciais
e
logaritmicas
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CONTEÚDOS
7.logaritmo
e
Função
logarítmica
7.1.
logarítmo de um número
7.1.2.Conceito de logarítmico
7.1.3.Cálculo de logaritmo
7.1.4.Propriedades de logarítmos
7.1.5.Logarítmos decimais
7.2. Função logarítmica
7.2.1.Conceito
da
função
logarítmica y=logax
7.2.2.Representação
gráfica
da
função logarítmica y=logax
a) Caso a>1
b) Caso 0<a< 1
7.2.3. Estudo da função logarítmica
y=logax: domínio, contradomínio,
zeros da função, variação do sinal
da função, variação da função
(monotonia), assimptota vertical e
ordenada na origem.
7.2.4.Representação
gráfica
da
função logarítmica y= loga(x+b) e
y= log(x+b) a partir da função y=
logax;
7.2.5.Estudo da função logarítmica
y= loga(x+b) , y= log(x+b e bloga
(cx + d) + e;
7.2.6. Função logarítmica como
inversa da função exponencial

COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
O aluno:


Reconhece logaritmo e
Função logarítmica
como ferramentas utéis
para resolver problemas



Aplica correctamente os
logaritmos
e
Função
logarítmica
na
interpretação
de
problemas reais da vida
prática.
Aplica gráficos e tabelas
logaritmicas em situações
práticas da vida





CARGA
HORÁRIA

Desenvolve juízo crítico,
rigor,
persistência
em
diferentes
actividades,
mostrando
espírito
de
tolerância e cooperação
24
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática VII: Logarítmo e Função Logarítmica
Encontra - se nesta unidade a sétima operação no conjunto dos números reais R: Logaritmo.
Para assegurar o nível de partida do conceito de logaritmo deve – se recordar o conceito de potência e as regras da
potenciação.
Pode – se introduzir o conceito de logaritmo do seguinte modo: Na fórmula ax = b ( a > 0, b > 0 )
1º - Sendo dados a e x, a operação que determina b, chama – se: Potenciação
2º - Sendo dados b e x, a operação que determina a, chama – se: Radiciação
3º - Sendo dados b e a, a operação que determina x, chama – se: Cálculo de Logaritmo
Do conceito de logaritmo é necessário que o aluno saiba que:
•

O logaritmo de um número b (b > 0) na base a (a > 0, a ≠ 1) é outro número x, tal que cumpre a igualdade: ax = b

e matematicamente se escreve:
•
•

log a b = x ⇔ a x = b ( a > 0, a ≠ 1, b > 0)

a é a base do sistema de logaritmos, b é o logaritmando ou antilogaritmo e x é o logaritmo.
É importante que o aluno reconheça que o cálculo de logaritmo é uma operação inversa da potenciação.

Depois da definição, o professor deverá mostrar alguns exemplos de aplicação mostrando a validade desta e os casos em que o
cálculo não é possível.
Exemplos: a) log28 = 3 porque 23 = 8; b) log41 = 0 porque 40 = 1; c) log5(1/5) = -1 porque 5-1 = 1/5
Da definição de logaritmo, infere-se (conclui-se) que somente os números reais positivos possuem logaritmo. Assim, não têm
sentido, por exemplo, as expressões log3(-9) , log20 , etc.
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Para a fixação do conceito é necessário resolver exercícios diverdificados onde o aluno tenha que aplicar a definição mas
também o cálculo do valor numérico de expressões tais como log 7 7 + log 3 27 − 2 log10 0, 01 ; log15 1 + log 2 18 − log 5 125 ;
1
log 2 32 − 3log 2 1 + log 1 4 − log 1 8 ; log10 100 − log10 0,1 + log10 1000
− 3 entre outras.
4

2

LOGARITMOS DECIMAIS.
•

Os logaritmos de base 10 são os que com maior frequência se usam no cálculo é por isso que se denominam sem
escrever a base, ou seja, em lugar de log10 a escreve – se lg a sendo sobre entendido que a base é 10.

•

Pela sua relação com o nosso sistema de numeração, são conhecidos como sistema decimal de logaritmos e
como sistema de logaritmos vulgares ou de Briggs.
Para calcular os logaritmos decimais existem tabelas matemáticas de cálculo de logaritmos.

•

Pode – se explicar o logaritmo decimal a partir da tabela seguinte:
a
1000
100
10
0,1
0,01
0,001

Programa de Matemática - 10ª Classe

Representação de a como potência de
10
103
102
101
10-1
10-2
10-3

Log a
3
2
1
-1
-2
-3
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PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS DOS LOGARITMOS
É aconselhável dar primeiro as propriedades mais simples, exemplificando cada uma delas:
Para x>0, y>0, a>0 e a ≠ 1 , temos:
PROPRIEDADES
1) log a a = 1

EXEMPLOS

2) log a 1 = 0
3)

log a a n = n

4)

a loga b = b

3log3 5 = 5

OUTRAS PROPRIEDADES
Para x>0, y>0, a>0 e a ≠ 1 , temos:
PROPRIEDADES

5) log a ( b.c ) = log a b + log a c

EXEMPLOS

a) log10 (10 × 100 ) = log10 10 + log10 100
b) log10 (1000 ) = log10 (10 × 100) = log10 10 + log10 100

b
 = log a b − log a c
c
n
7) log a b = n.log a b
1
8) log a n b = log a b
n
6) log a 
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 100 
 = log10 100 − log10 10
 10 
3
a) log10 10 = 3.log10 10
1
a) log 2 4 16 = log 2 16
4

a) log10 
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9) logb a =

logc c
(propriedade e mudança de base)
logc b
1

A propriedade 8) é uma consequência da 7), pois, log a

n

b = log a b n =

1
log a b
n

FUNÇÃO LOGARITMICA
Em função de que existem dois casos a considerar: quando a> 1 ou quando 0 <a <1, para o tratamento deste conceito pode se começar a partir de um trabalho em equipas onde os alunos resolvam exercícios similares a:
1. Tendo em conta a seguinte tabela e que y = log2x (nesse caso, a = 2, logo a >1):
x

1/4

1/2

1

2

a) Complete a tabela.
b) Identifique se trata de uma função. Explique
c) Construa o gráfico.

4

y

2. Tendo em conta a seguinte tabela e que y = log(1/2)x (nesse caso, a =1/2, logo 0 < a <1):
a) Complete a tabela.
b) Identifique se trata de uma função. Explique.
c) Construa o gráfico.
x

1/4

1/2

1

2

4

y
A partir dos gráficos construídos peos alunos, o professor poderá construir o conceito de função logarítmica, dar a
definição e as propriedades mostrando que a igualdades y=log2x; (y=log (1/2) x) determina uma função porque para

cada x ∈ Rx \ {0} se associa um único elemento y = log2x (y = log (1/2)x).
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Generalizando a função logarítmica pode – se definir da seguinte forma:
Definição: Dado um número real a, a > 0 e a ≠1 chamamos função logarítmica de base a à correspondência f de
R+\{0} em R que associa a cada x o número log a x.
Em símbolos:

f : R+\{0} → R / f (x) = log a x , onde a > o e a ≠ 1
x → log a x (a > o e a ≠ 1)

ou

log

a

: R+\{0}

→ R

Conclusões gerais para os gráficos dos dois casos anteriores:
a) o gráfico nunca intercepta o eixo vertical;
b) o gráfico corta o eixo horizontal no ponto (1,0). A raiz da função é x =1;
c) y assume todos os valores reais, portanto o conjunto imagem é Im = IR.

PROPRIEDADES DA FUNÇÃO LOGARITMICA
A tabela abaixo ilustra as propriedades e estabelece a comparação entre os dois casos anteriores.
a >1
Domínio: R+\

{0}

0 < a <1
(a projecção do gráfico cobre

a semi-recta positiva do eixo x)
Contradomínio: R (a projecção do gráfico cobre
o eixo y)
Zero: x = 1 (O gráfico corta o eixo x no ponto
(1;0))
Monotonia: f (x) é crescente
Ou seja: Para quaisquer x1 e x2 do domínio:
x2 > x1 ⇒ y2 > y1 (as desigualdades têm
mesmo sentido e o gráfico ascende de
esquerda á direita)
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Domínio: R+\

{0} (a projecção do gráfico cobre a

semi-recta positiva do eixo x)
Contradomínio: R (a projecção do gráfico cobre
o eixo y)
Zero: x = 1 (O gráfico corta o eixo x no ponto
(1;0))
Monotonia: f (x) é decrescente
Ou seja: Para quaisquer x1 e x2 do domínio:
x2 > x1 ⇒ y2 < y1 (as desigualdades têm
sentidos diferentes e o gráfico ascende de
direita para esquerda)
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O tratamento metodológico dos casos: y =loga (x + c), y = b.loga (x + c) e y = b.loga (x + c) +d, pode – se fazer similar a
como se fez nas funções quadráticas. Analisando o que acontece em cada caso:
•
•
•

•

em primeiro lugar, y =loga (x + c) sofreu uma traslação horizontal de -c unidades, pois x = -c exerce o papel que x = 0
exercia em y = loga x;
a seguir, no gráfico de y = b.loga (x + c) ocorreu mudança de inclinação pois, em cada ponto, a ordenada é igual àquela
do ponto de mesma abscissa em y =loga (x + c) multiplicada pelo coeficiente a;
o gráfico de y = b. loga (x + c) + d sofreu uma traslação vertical de d unidades, pois, para cada abcissa, as ordenadas
dos pontos do gráfico de y = b. loga(x + c)+d ficaram acrescidas de d, quando comparadas às ordenadas dos pontos do
gráfico de y = b. loga(x + c).
Para fixar o conceito de função logarítmica a exercitação deve ser variada e com diferentes níveis de complexidade

Aplicação da função logaritmica
Alguns exemplos
1. Se em uma certa solução de 1 litro, encontramos 0,01 mol de íons hidrogénio. Esta solução é ácida, básica ou neutra?.
Tenha em conta que

pH = − log10 [ H ] ( onde [ H ] é a concentração de ions de hidrogénio e pH é o potencial hidrogionico).

2. A Escala Richter mede a magnitude de um terramoto. Os terramotos originam-se do movimento das placas tectónicas. O
atrito de uma placa contra outra forma ondas mecânicas. Estas ondas são responsáveis pelas vibrações que causam o
terramoto. O sismógrafo mede a amplitude e a frequência dessas vibrações, utilizando uma equação logarítmica, pode calcular
a magnitude do terramoto. A amplitude está associada a altura (tamanho) da onda e frequência com a quantidade de ondas
num determinado intervalo de tempo. Durante o terramoto, o sismógrafo registra a magnitude de um terramoto durante um
pequeno intervalo de tempo:
1. A Magnitude do terramoto pode ser calculada pela equação logarítmica:

Ms= log10 (A . f) + 3.30.

Onde: M → Magnitude do terramoto
A→ Amplitude do movimento da onda (em µm)
f → frequência da onda registrada no sismógrafo na escala Richter
(em hertz)
- Suponhamos que um terramoto teve como amplitude 1000 micrómetros e a frequência a 0,1Hz. Qual a magnitude deste
terramoto?
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3. O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - é um número entre 0 e 1, calculado pela média aritmética de três índices: de
educação, de expectativa de vida ao nascer e do PIB em dólares. Com base nesses dados e na comparação entre os países, é
possível analisar a qualidade de vida e o desenvolvimento humano no planeta. O cálculo do índice do PIB é feito através da
seguinte fórmula:
Nota: PIB significa Produto Interno Bruto.

onde PIB per capita é o valor da renda per capita do país analisado, em dólar; 40000 dólares é o valor máximo de renda per
capita
no
mundo.
Um país que tenha o índice do PIB igual a 0,79, qual será o PIB per capita aproximado.

Indicadores de desempenho
• aplica proprieades de logaritmos na resoluçao de expressões logaritimicas.
• aplica conhecimentos sobre logaritmos na resolução problemas concretos.
• interpreta os gráficos das funções logaritmicas de acordo com cada tipo.
• discute diferentes estratégias para a construçao da soluçao de um problema traduzida por uma funçao logaritmica.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Os alunos devem
capazes de:

•

VIII
TRIGONOMETRIA

ser

Calcular
as
razões
trigonométricas de um
triângulo
rectangulo
(Seno,
coseno,
tangente e cotagente)
de um ângulo agudo

•

Determinar um ângulo
agudo, conhecida uma
das
razões
trigonométricas

•

Determinar as razões
trigométricas
de
ângulos especiais: 0º,
30º, 45º , 60º e 90º;

•

Relacionar as razões
trigonométricas
de
ângulos
complementares.
Determinar as razões
trigométricas
aplicando a relação
fundamental
entre
seno e coseno de um
ângulo;
Resolver
equações
trigonométricas
simples;

•

•
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CONTEÚDOS
8.TRIGONOMETRIA
8. 1.Revisão de conceitos sobre
geometria:
8.1.1.Teorema de pitágoras
8.1.2.Triângulos semelhantes
8.1.3.Critérios de semelhança
8.2. Razões trigonométricas de
um ângulo agudo
8.2.1.Razões trigométricas: Seno,
coseno, tangente e cotagente
8.2.2.Relações entre as razões
trigonometria de angulos agudo;
8.2.3. Razões trigométricas de
ângulos especiais: 0º, 30º, 45º ,
60º e 90º
8.2.4.Identidade fundamental da
trigonometria;
8.2.5.Uso
de
tabelas
trigonómetricas de 0º a 90º.
8.2.6.Resolução
de
triângulos
rectângulos;
8.2.7.Resolução
de
problemas
concretos aplicando a resolução de
triângulos rectângulos
8.2.8.Resolução
de
equações
trigonométricas do tipo sen x = a;
cos x = a; tg x = a e cotg x = a
sendo a ∈ R e x é um ângulo do 1º
quadrante

COMPETÊNCIAS BÁSICAS
O aluno:
•

•

•

•

CARGA
HORÁRIA

Aplica conhecimentos
da trigonometria na
resolução
de
problemas reais;
Reconhece o valor da
trigonometria
como
ferramena
indispensável para a
resolução de várias
situações em várias
esferas da actividade
humana.
resolve
problemas
nos
domínios
da
Matemática
e
de
outras
áreas
de
conhecimento e de
desenvolvimento
social e económico
recorrendo
a
trigonometria.
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Desenvolve
juízo
crítico,
rigor,
persistência
em
diferentes
actividades,
mostrando
esperíto
de tolerância
e
cooperação

43

•

Determinar
os
elementos (lados e
angulos)
de
um
triângulo
rectângulo
aplicando as razões
trigonométricas

•

Resolver
problemas
práticos associados a
vida real

•

Representar
um
ângulo qualquer num
circulo trigonométrico
Converter a medida de
um ângulo de graus
em radianos e viceversa.

•
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática IX: Trigonometria
A importância do ensino da trigonometria deverá ficar claro tanto para quem ensina
como para quem aprende. Assim, é necessário que sejam mostradas algumas
situações reais da aplicação da trigonometria na vida do Homem, e , para resolver
tais situações necessitamos apenas das relações trigonométricas no triângulo
rectãngulo.
A palavra Trigonometria é formada por três radicais gregos: tri (três), gonos
(ângulos) e metron (medir). Daí vem seu significado mais amplo: Medida dos
Triângulos, assim através do estudo da Trigonometria podemos calcular as medidas
dos elementos do triângulo (lados e ângulos).
No estudo deste tema, deve ser dedicado maior tempo à compreensão dos conceitos
e às aplicações ligadas a problemas reais, reduzindo-se a ênfase em exercícios de
mero cálculo.
Para a definição das razões trigonométricas de ângulos agudos, sugerimos que o
professor aproveite o conhecimento-base que o aluno possui sobre a semelhança de
triângulos e particularmente sobre os triângulos rectângulo.
Os alunos devem ser orientados a realização de actividade que conduzam a
construção das razões trigonometricas com base na semelhança de triângulos.
O professor deverá orientar actividades em que o aluno mede, constrói, usa tabelas,
relaciona ângulos com distâncias usando instrumentos adequados. Também deverá
dar oportunidade para que o aluno, por si só descubra estratégias adequadas à
resolução de problemas, de algumas questões concretas ligadas a vida real como por
exemplo a astronomia. É igualmente importante que o aluno realize trabalhos de
pesquisa referentes à trigonometria nomeadamente a sua História, a sua ligação com
problemas da vida e no âmbito da interdisciplinaridade.
Na resolução de triângulos rectângulos os alunos devem resolver problemas
concretos tais como cálculo de distâncias inacessíveis, de altura de uma torre, a
altura de uma pirâmide, distância entre duas ilhas, o raio da terra, largura de um rio,
entre outros. Outros exercícios sãodo tipo: conhecidos alguns elementos do triângulo
rectângulo, calcular outros.
Portanto os alunos deverão perceber que a trigonometria é um instrumento potente
de cálculo, que além de seu uso na Matemática, também é usado no estudo de
fenômenos Físicos, Eletricidade, Mecânica, Música, Topografia, Engenharia entre
outros. Isto pode ser visto através da descoberta das infinidade de aplicações
práticas que a trigonometria possui por exemplo problemas ligados a sólidos, a
moldes, à navegação, à topografia, históricos, etc.
Na relação fundamental da trigonometria, os alunos devem aplicá-la na resolução
de problemas concretos assim como de outros exercícios do tipo: sabendo que sen α
= 3/5 e que α é um ângulo agudo, determina as outras razões trigonometricas do
mesmo ângulo.
Para as equações trigonométricas, os alunos deverão recorrer à compreensão,
sempre ligada à interpretação do círculo trigonométrico, desenvolvendo a aptidão
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para mobilizar os conceitos já aprendidos com vista à resolução de equações
simples. Assim as técnicas de resolução de equações trigonométricas propostas para
esta classe não devem passar por listas exaustivas de fórmulas.
Os alunos devem desenvolver a sua capacidade de transferir conhecimentos para
novas situações (sempre ligadas à compreensão do círculo trigonométrico). Por
exemplo poderá ser feita através de uma breve referência aos gráficos das funções
trigonométricas podendo utilizar-se uma actividade de movimento circular que
permita, por exemplo, passar do círculo trigonométrico para os pontos (x, senx) do
plano cartesiano.
Aplicações da trigonometria
Algums exemplos
1. Uma escada está apoiada superiormente num poste vertical de iluminação
pública e, inferiormente, num ponto do solo (horizontal) a 0,8 m da base do
poste. Sabendo que o ponto de apoio da extremidade superior da escada dista
4,78 m do solo, determinar a inclinação que a mesma escada faz com o solo.
2. Um plano inclinado sobre o qual se encontra um corpo com o peso de 60 kg
equilibrado pela força F paralela ao plano. Sabendo que a inclinação do plano é
de 30º, calcular a intensidade da força F. (considere desprezível o atrito).
3. A, B, C são três cidades cujas distâncias são seguintes: Da cidade A para a
cidade B dista 500 km e da cidade A a cidade C 1025 km. Um avião parte da
cidade B e pretende chegar a cidade C, seguindo uma trajectória rectilínea. Qual
é o ângulo (aproximado) que a sua trajectória deve fazer com a linha norte-sul.

Também deverão ser explorados exercícios onde o aluno aplica as razões
trigonométricas de ângulos especiais (30º, 45º e 60º) e exercícios de simplificação.
Exemplo: 1. Calcular o valor da expressão tg 60º . cotg 60º - tg2 30º;
2. Simplifique as expressão sen (90º- x) + cos (90º - x) + cotg x – tg (90º - x).
E exercícios de conversão de um sistema para outro. Sistema sexagesimal para o
sistema circular.
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Indicadores de desempenho
•
•
•

aplica as razões trigonométricas de ângulos agudo agudos na soluçao de
problemas.
resolve problemas do dia-a-dia envolvendo conhecimentos de trigonometria.
identifica áreas do conhecimento e da vida social em que a trigonometria está
presente.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Os alunos devem
capazes de:

CONTEÚDOS
ser

COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
O aluno:

CARGA
HORÁRIA

10. Estatística







X
ESTATÍSTICA







Identificar população e
amostra;
Interpretar
tabelas
e
gráficos
Identificar
variáveis
discretas
e
variáveis
contínuas;
Organizar e interpretar
informação estatística em
tabelas e gráficos;
gráficos
Construir
circular,
de
barras,
histogramas e tabelas de
frequência
Determinar
frequências
absoluta,
relativa,
percentual e acumulada
para dados agrupados por
classes e variação;
Resolver
problemas
práticos
aplicando
conhecimentos
da
estatística
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10.1. Revisão sobre os conceitos
básicos de estatística descritiva:

População e amostra;

Frequência
absoluta
e
relativa;

Tabelas
de
frequência
absoluta, relativa, percentual
e acumulada;

Medidas de tendência central
(média, moda e mediana).

Gráfico circular, de barras e
pictograma.
10.2. Variáveis discretas e contínuas;
. Dados agrupados em classes

Tabelas
de
frequência
(absoluta,
relativa,
percentual
e
relativa
acumulada)
para
dados
agrupados
gráficos
(histograma,
polígono
de
frequências)

Tabelas de dupla entrada
gráficos de barras compostas

Medidas de dispersão de uma
amostra: variância, intervalos
de variação, desvio médio e
desvio padrão

•

Aplica correctamente os
conceitos
básicos
de
estatística na resolução
de problemas reais da
vida prática.

•

Desenvolve juízo crítico,
rigor, persistência em
diferentes
actividades,
mostrando esperíto de
tolerância e cooperação

•

Reconhece o contributo
da Estatística para a
tomada de decisões bem
na
análise
e
interpretação
várias
situações do dia-a-dia.

20

•
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Sugestões Metodológicas da Unidade Temática X: Estatística
Algumas das noções que se tratam nesta unidade, já foram abordados nas classes
anteriores daí que a intenção da estatística nesta classe seja de completar algumas
informações de forma progressiva.
É importante que se faça uma revisão sobre o cálculo percentual e arredondamento
de numeros decimais.
O aluno deve saber organizar, representar e tratar dados recolhidos ou em tabelas
ou em gráficos de modo a facilitar a sua análise crítica e tirar conclusões. Com o
estudo da estatística, o aluno deve ter a capacidade de avaliar afirmações de
caracter estatísticos obtidos em jornais, noticiários e outros meios.
O aluno deve ser estimulado à descoberta da contribuição da estatística nas
actividades de outras disciplinas ou de outras áreas da vida social e económica.
Assim para que estas acções sejam realizáveis, o aluno deve ser orientado à recolha
de informações na própria turma, nas revistas, jornais, empresas, institutições
estatais, serviços públicos, entre outros e a fazer o seu tratamento através da
extracção de características importantes.
O tratamento de questões transversais como por exemplo a resolução de problemas
realionados a saúde (HIV/SIDA, malária, cólera, tuberculose, entres outras), idosos,
crianças com dificiência, através do cálculo de indices de prevalencia na escola, na
aldeia , no bairro , cidade, distrito, provincia, no pais e em todo o mundo.
Deve-se estimular o aluno a , representam os dados reais em gráficos já estudados
como forma de desenvolver a capacidade de construir um novo conteúdo por
aprender, tais como, tabelas e gráficos com classes, tabelas de dupla entrada,
histogramas e diagrama circular. É importante que os alunos também saibam
interpretar informações contidas num gráfico de qualquer natureza.
Nas aplicações, deve-se dar ênfase a utilidade da estatística na vida do Homem
assim como na resolução de problemas que o aflige. Assim, os problemas que forem
propostos para os alunos devem reflectir esse aspecto.
Na construção de diagramas circulares, os alunos devem ser estimulados a construir
primeiramente tabelas percentuais da situação em estudo e com o compasso,
transferidor, regua ou esquadro constrirem o grafico circular correspondente.
A promoção diálogo com os alunos sobre as vantagens de representar os dados de
uma ou outra forma deve ser a tónica principal das aulas de estatística.
O professor deve propor ou promover problemas/exercicios que reflitam a realidade
Moçambicana, por exemplos problemas relacionados com a saúde, como forma para
contribuir a redução dos males que os jovens praticam sem reflexão sobre o risco da
propria saude deles. O professor deve cultivar nos alunos hábitos e cultura de
analisar e discussao dos resultados obtidos no final de cada resolução.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
• determina as frequências relativa e absolutas.
• identifica a população e a amostra
• identifica a moda, a média e a mediana
• constroi tabelas ediferentes tipos de gráficos.
•
interperta gráficos diferentes tipos de gráficos.
• aplica conhecimentos de estatística na resolução
prática.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Os alunos devem
capazes de:

CONTEÚDOS
ser

- identificar e interpretar
relações espaciais;
- desenvolver a visualização e
o raciocínio geométrico;

X
GEOMETRIA
ESPACIAL

COMPETÊNCIAS
BÁSICAS
O aluno:

CARGA
HORÁRIA

10. GEOMETRIA ESPACIAL
10.1. Conceitos primitivos:
- ponto
- recta
- plano
10.2. postulados(axiomas)
-Axioma de existência
-Axioma de determinação
-Axioma de inclusão
-Axioma de intersecção
10.3.Posição relativa de rectas e
planos
- Critérios de parelelismo de recta e
plano
- Critério de perpendicularidade de
recta e plano.

Caracteriza
as
formas
geométricas espaciais por
meio
de
propriedades,
relacionando
seus
elementos.

8

10.4. posição relativa de planos;
- Critérios de parelelismo de planos
- Critério de perpendicularidade de
planos.
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS
O ensino da geometria reveste-se de grande importância pois visa desenvolver no
aluno a intuição geométrica e um raciocínio espacial assim como a capacidade para
explorar, conjecturar, raciocinar logicamente, resolve problemas abstractos.
A Geometria espacial funciona como uma ampliação da Geometria plana e trata de
métodos apropriados para o estudo de objectos espaciais assim como para a relação
entre esses elementos. Há elementos chaves que os alunos devem conhecer. São
chamados noções primitivos e são o ponto, a recta e o plano.
A geometria assenta suas bases, de um modo geral em proposições, nomeadamente
axiomas ou postulados e teoremas. É necessário que o aluno estabeleça a diferença
entre estes dois elementos (axiomas e teoremas)
Tanto a geometria (Euclidiana) plana como a a geometria espacial deve-se privilegiar
a prática de manipulaçao assim como observaçao de figuras e sólidos geométricos,
de modo a relacionar os planos que formam estes sólidos e as suas posições
relativas.
O professor deverá propor actividades de construção, de manipulação de modelos e
ligados a problemas históricos de modo que pela resolução de problemas se faça a
construção de conceitos.
Igualmente, o professor deve incentivar que não só os alunos resolvam os problemas
pela via analítica mas também pela visualização do problema através de figuras
geométicas de modo a desenvolver a capacidade de representação.
Chama se atenção também aos professores para procurar a forma mais simples na
demostração dos teoremas .Os alunos não devem ser exigidos a demontração de
teoremas mas devem aplicar na resolução de problemas.

Indicadores de desempenho
•
•
•
•

Caracteriza ponto, recta e plano;
Interpreta por sua próprias palavras

os postulados de existência, de
determinação, de inclusão e de intersecção;
Indica os critérios de parelelismo de recta e plano, de perpendicularidade de recta e
plano, de parelelismo de planos e de perpendicularidade de planos;
Aplica os critérios de de parelelismo de recta e plano, de perpendicularidade de recta e
plano, de parelelismo de planos e de perpendicularidade de planos na resolução de
problemas geométricos.
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3. AVALIAÇÃO
A avaliação é um instrumento do processo de ensino e aprendizagem, através do
qual se pode verificar como estão sendo cumpridos os objectivos e a finalidade da
Educação, permitindo melhorar ou adaptar as estratégias de ensino face aos
objectivos propostos, aos conteúdos e às condições concretas existentes.
-

Assim, a avaliação tem por função:
Permitir que se tenha uma imagem mais fiável sobre o desempenho dos alunos e
do professor, em termos de competências básicas descritas nos currícula, ao longo
e no final de cada etapa do processo de ensino-aprendizagem;

-

Permite verificar se os programas de ensino estão provocando mudanças
desejadas de modo a proporcionar ao professor elementos para a planificação de
estratégias adequadas;

-

Permitir ao professor tirar conclusões dos resultados
desenvolvimento do trabalho pedagógico subsequente;

-

Permitir verificar a necessidade do reajuste curricular, de acordo com as
necessidades educativas dos alunos.

obtidos

para

o

Deste modo, a avaliação deve ter em conta a análise do processo de ensinoaprendizagem a fim de intervir para o seu aprefeiçoamento e o estudo dos
resultados, não apenas os previstos nos objectivos, mas também os imprevistos.
A avaliação deve ser vista como um processo assim como um sistema. Assim,
quando se fala de avaliação, refere-se a um conjunto de etapas que se condicionam
mutuamente. Essas etapas ordenam-se sequencialmente e actuam de forma
integrada.
Cada avaliação deve responder a várias intenções por exemplo, como vão os alunos,
que estratégia devem ser adoptadas para organizar uma nova aprendizagem. Da
avaliação podemos também analisar o clima relacional da classe ou turma.
A mudança na concepção dos programas e na abordagem dos conteúdos de
matemática implica a necessidade de se repensar na forma da abordagem da
avaliação.
Tendo em conta que os objectivos desta classe estão definidos de acordo com as
competências relevantes para a vida, assentes nos quatro pilares da educação
nomeadamente o saber, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser ou estar é
preciso que a avaliação também tenha em conta estas competências. Ao avaliar o
desenvolvimento de competências, pressupõe que se avalia o processo de
aprendizagem do aluno. Assim, a avaliação deve atingir as diimensões de carácter
social e pedagógica.
Sugere-se ao professor a ter em conta na avaliação não só aspectos de carácter
cognitivos, isto é, a compreensão de conceitos, a memorização de regras e
procedimentos, mas também, o saber fazer. Segundo PCN: 54, a avaliação, deve
fornecer aos estudantes informações sobre o desenvolvimento das capacidades e
competências que são exigidas socialmente, bem como auxiliar os professores a
identificar quais objectivos foram atingidos, com vista a reconhecer a capacidade
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matemática dos alunos, para que possam inserir-se no mercado de trabalho e
participar da vida socio-cultural.
Por outro lado, a avaliação fornece aos professores as informações sobre como está
ocorrendo a aprendizagem: conhecimentos adquiridos, os raciocínioas desenvolvidos,
as crenças, hábitos e valores incorporados, o domínio de certas estratégias, para que
ele possa propor revisões e reelaborações de conceitos e procedimentos ainda
parcialmente consolidados, PCN: 54.
Os instrumentos de avaliação que o professor usa, nomeadamente provas escritas ou
orais, tpc, trabalhos de pesquisa, trabalhos práticos, entrevistas, trabalhos de grupo,
etc, devem fornecer ao professor informações sobre as competências de cada aluno
em resolver problemas, em usar convenientemente a linguagem matemática, em
utilizar a matemática para o desenvolvimento social.
Não é justo continuar a avaliar o aluno apenas na base destes instrumentos. É
preciso ter em conta também o seu desempenho e suas atitudes na sala de aula,
durante o processo de elaboração de conhecimentos, nos trabalhos individuais e em
grupos, sua preocupação em consolidar o saber e o saber fazer e de ajudar (explicar)
os colegas, etc.
Assim sendo, propõe-se ao professor o uso de fichas de controle, nas quais ele
poderá anotar todo o desenvolvimento do aluno em termos de competências. Nestas
fichas se podem colocar questões tais como, o aluno resolve os problemas usando:
-

Estratégias pessoais;
Estratégias aprendidas na sala de aula;
O aluno colabora nos trabalhos de grupo, partilhando saberes e responsabilidades;
O aluno respeita as opiniões dos colegas;
O aluno trabalha de forma organizada;
O aluno expressa-se com clareza e fundamenta as suas opiniões;
O aluno ajuda os outros na resolução de problemas? Entre outros aspectos que o
professor achar pertinente incluir na ficha.
Os resultados que são expressos pelos instrumentos de avaliação elaborados pelo
professor devem ser tomados sempre em consideração, pois constituem uma base
para o professor fazer juízos de valor sobre um determinado aluno.
Quando se avalia o nível de desempenho do aluno, em termos de competências, o
professor deve ter presente também a questão do erro. Na aprendizagem, o erro é
inevitável e muitas vezes pode ser uma boa pista para a superação das dificuldades
dos seus alunos. A concepção construtivista da aprendizagem defende "o direito ao
erro "que o aluno tem. Considerando-o como um revelador dum saber em via de
constituição. Por isso, aconselha-se ao professor a não desprezar os erros que os
alunos cometem, encarando-os como algo importante na aprendizagem e saber tirar
proveito deles como indicadores do trabalho subsequente do professor e do aluno,
visando a superação das dificuldades dos seus alunos.
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