
Disciplina: Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Ano: 10º

Domínios / Temas Fator de
ponderação Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação
Conhecimento e

compreensão de

conceitos e

procedimentos

matemáticos

80%  Compreende os diferentes sistemas de votação. 
 Compreende como se contabilizam os mandatos

nalgumas eleições. 
 Compreende que os resultados podem ser

diferentes se os métodos de contabilização dos
mandatos forem diferentes. 

 Analisa algumas situações paradoxais. 
 Compreende que há limitações à melhoria dos

sistemas de eleições. 
 Compreende a problemática da partilha equilibrada. 
 Experimenta os algoritmos usados em situações de

partilha no caso contínuo e no caso discreto. 
 Compreende que a aplicação de algoritmos de

partilha diferentes pode produzir resultados
diferentes. 

 Formula questões, organiza, representa e trata
dados recolhidos para tirar conclusões numa análise
crítica e consciente dos limites do processo de
matematização da situação. 

 Seleciona e usa métodos estatísticos adequados à
análise de dados, nomeadamente processos de
amostragem, reconhecendo o grau de incerteza
associado. 

 Interpreta e compara distribuições estatísticas. 
 Interpreta distribuições bidimensionais. 
 Utiliza modelos de regressão linear na análise da

relação entre duas variáveis quantitativas.
 Calcula medidas de localização e de dispersão de

uma amostra, discutindo as limitações dos diferentes

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

(A, B, G, I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)

Respeitador da diferença/ do
outro

(A, B, E, F, H)

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

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

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

Registos de observação
formais e não formais:
trabalho do aluno em
sala de aula e/ou
intervenções orais e
escritas

Trabalhos Individuais
e/ou de Grupo

Fichas Avaliação

Minitestes de Avaliação



parâmetros estatísticos;
 Constrói, lê e interpreta tabelas e gráficos. 
 Identifica a matemática utilizada em situações reais. 
 Compreende os problemas matemáticos da área

financeira (impostos, inflação, investimentos
financeiros, empréstimos, etc.). 

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)Comunicação

matemática 10%

 Concebe e analisa estratégias variadas de resolução
de problemas, e critica os resultados obtidos. 

 Usa a tecnologia, nomeadamente a calculadora
gráfica e a Folha de Cálculo na resolução de
problemas. 

 Exprime e fundamenta as suas opiniões, revelando
espírito crítico.

 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no
seu percurso escolar e na vida em sociedade;

 Comunica, utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;

 Avalia o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

Raciocínio

matemático /

Resolução de

problemas

10%  Resolve problemas de modelação matemática, no
contexto da vida real ou de outras disciplinas.

 Resolve problemas e atividades de investigação
tirando partido da tecnologia, nomeadamente da
calculadora gráfica e de programas como a Folha de
Cálculo.  

 Desenvolve competências de cálculo e de seleção
de ferramentas adequadas a cada problema. 

 Compreende e constrói argumentos matemáticos e
raciocínios lógicos.



Disciplina: Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Ano: 11º

Domínios / Temas Fator de
ponderação Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação
Conhecimento e

compreensão de

conceitos e

procedimentos

matemáticos

80%  Procura modelos que descrevam situações realistas
de sistemas de distribuições ou de recolhas. 

 Indaga, para cada modelo, esquemas combinatórios
(árvores) que permitam calcular pesos totais de
caminhos possíveis. 

 Discute sobre a utilidade e a viabilidade económica
da procura de soluções ótimas. 

 Compreende modelos discretos e contínuos de
crescimento populacional. 

 Compara o crescimento linear com o crescimento
exponencial através do estudo de progressões
aritméticas e geométricas. 

 Compara os crescimentos linear, exponencial,
logarítmico e logístico. 

 Identifica a matemática utilizada em situações reais. 
 Identifica fenómenos determinísticos e aleatórios. 
 Realiza experiências aleatórias e usa simulações

para criar distribuições de probabilidades. 
 Seleciona e usa métodos estatísticos adequados à

análise de dados, nomeadamente processos de
amostragem, reconhecendo o grau de incerteza
associado.

 Conhece e aplica conceitos de probabilidades. 
 Utiliza modelos discretos e contínuos simples no

cálculo de probabilidades, nomeadamente o modelo
Normal. 

 Desenvolve e avalia inferências e previsões
baseadas em dados, numa análise crítica e
consciente dos limites do processo de

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

(A, B, G, I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)

Respeitador da diferença/ do
outro

(A, B, E, F, H)

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

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

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

Registos de observação
formais e não formais:
trabalho do aluno em
sala de aula e/ou
intervenções orais e
escritas

Trabalhos Individuais
e/ou de Grupo

Fichas Avaliação

Minitestes de Avaliação



matematização da situação. 
Autoavaliador (transversal às

áreas)
Participativo/ colaborador

(B, C, D, E, F)

Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

Comunicação

matemática 10%

 Compreende e produz argumentos matemáticos e
raciocínios lógicos. 

 Apresenta as ideias básicas de um processo de
inferência estatística, em que se usam estatísticas
para tomar decisões acerca de parâmetros. 

 Exprime e fundamenta as suas opiniões, revelando
espírito crítico;

 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em
lidar com situações que envolvam a Matemática no
seu percurso escolar e na vida em sociedade;

 Comunica, utilizando linguagem matemática,
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;

 Avalia o próprio trabalho para identificar progressos,
lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.

Raciocínio

matemático /

Resolução de

problemas

10%  Encontra estratégias passo a passo para encontrar
possíveis soluções. 

 Concebe e analisa estratégias variadas de resolução
de problemas;

 Resolve problemas de contagem.
 Resolve problemas de modelação matemática, no

contexto da vida real ou de outras disciplinas. 
 Resolve atividades de investigação recorrendo à

tecnologia (calculadora gráfica ou computador). 
 Resolve problemas envolvendo cálculo de

probabilidades. 


