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10 .º ano MATEMÁTICA 

 

 

 

Unidades de Ensino / Conteúdos 
N.º Aulas 
Previstas 
(45 min) 

1.º 
semestre 

Módulo A1– Geometria 

 
1. Resolução de problemas de geometria no plano e no espaço 
Alguns tópicos que poderão ser estudados na resolução de problemas ou em 
investigações: 

• estudo de alguns padrões geométricos planos (frisos); 

• estudo das pavimentações regulares; 

• estudo de alguns problemas de empacotamento; 

• composição e decomposição de figuras tridimensionais; 

• um problema histórico e sua ligação com a História da Geometria. 

2. O método das coordenadas para estudar geometria no plano e no espaço  
 
3. Referenciais cartesianos ortonormados no plano e no espaço. 

• Correspondência entre o plano e IR 2 entre o espaço e IR 3 

•  Equação reduzida da recta no plano e equação x=x0. 

 
Módulo A3- Estatistica 

 
1. Estatística — Generalidades 

• Objecto da estatística. Utilidade na vida moderna. 

• Recenseamento e sondagem; população e amostra; critérios de selecção de 

amostra de uma determinada população. 

• Estatística descritiva e indutiva. 
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2.º 
semestre 

Módulo A3–(continuação) 

 2. Organização e interpretação de caracteres estatísticos (qualitativos e quantitativos) 

• Tipos de caracteres estatísticos: qualitativo e quantitativo (discreto e contínuo). 

• Formas de representação: gráficos circulares, diagramas de barras/histogramas, 
pictogramas, função cumulativa, diagrama de extremos e quartis, tabelas de 
frequências absolutas e relativas, polígono de frequências. 

• Medidas de localização central: moda/classe modal, média, mediana e quartis. 

• Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão, amplitude inter-quartis. 
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N.º Aulas 
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(45 min) 

3. Referência a distribuições bidimensionais (abordagem gráfica e intuitiva) 

• Diagrama de dispersão; dependência estatística e correlação positiva e 
negativa. 

• Coeficiente de correlação e sua variação no intervalo. 

• Definição de centro de gravidade de um conjunto finito de pontos; sua 
interpretação física 

• Recta de regressão: sua interpretação e limitações. 

Módulo B6-Padrões Geométricos 

 

1. Identificação de simetrias em tapetes, ou noutras decorações planas ou no espaço: 

• estudo de padrões geométricos planos (frisos) e das pavimentações regulares 

com identificação das transformações neles envolvidas; 

• estudo de problemas de empacotamento e composição e decomposição de 
figuras tridimensionais, com identificação das transformações geométricas 
neles envolvidos, com particular incidência nas simetrias do cubo. 

2. Estudo e reconstrução de aspectos geométricos, usando programas de geometria 
dinâmica, de exemplares do património artístico histórico, a partir de um motivo mínimo: 

• abordagem de um problema histórico, ou de um estilo de elementos decorativos e 
sua ligação com a História da Geometria. 

 
 
 
Parede, 26 de Setembro de 2022 
 
 

MÓDULOS A LECIONAR 

 

 

 

data de  
início 

data de  
conclusão 

Nº de aulas 

Módulo 
A1 

07/10/2022 06/01/2023 44 

Módulo 
A3 

13/01/2023 17/04/2023 44 

Módulo 
B6 

17/04/2023 30/06 /2023 46 

    



 

 

Data prevista para a conclusão do ano letivo:30/06/2022 

 
 

Semestre Início Termo 

1º 19 de setembro de 2022 27 de janeiro de 2023 

2º 6 de fevereiro de 2023 30 de junho de 2023* 

* ou até à conclusão dos tempos previstos para o ano letivo, para cada disciplina, sem 
ultrapassar a data de 15 de Julho, recuperações incluídas. 

 

Interrupções letivas 

(Excluem-se fins-de-semana e feriados) 

 

Reuniões intercalares: 17 e 18 de novembro de 2022 
Interrupção de Natal: 22 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023 
Avaliação 1.º semestre: 30 janeiro a 3 fevereiro de 2023 
 
Interrupção do Carnaval: 20 a 21 de fevereiro 2023 
Reuniões intercalares: 6 abril de 2023 
Interrupção da Páscoa: 10 a 14 abril de 2023 
 
 

 1.º semestre 2.º semestre 

Dias Set Out Nov Dez Jan total Fev Mar Abr Mai Jun Total 

2.ª f 2 5 4 3 3 17 3 4 3 4 2 16 

3.ª f 2 4 4 3 4 17 3 4 2 5 1 15 

4.ª f 2 3 5 3 4 17 3 5 3 5 2 18 

5.ª f 2 4 3 1 4 14 3 5 2 4 1 15 

6.ª f 2 4 3 3 4 16 3 5 2 4 2 16 

      81           80 

Total de dias de aulas no ano letivo: 161 

 


