
Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho
Código 401470

PLANIFICAÇÃO ANUAL

NÍVEL DE ENSINO DISCIPLINA ANO ANO LETIVO

Secundário Matemática A 12º 2022/2023

1ºPERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

Nº DE AULAS (45’) 72 74 44

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO No mínimo três No mínimo três No mínimo dois

PERÍODO TEMAS CONTEÚDOS

1º FUNÇÕES REAIS DE
VARIÁVEL REAL

Limites e Continuidade
● Continuidade (consolidação do 11º). Teorema dos valores intermédios

(Bolzano-Cauchy)

Derivadas de funções reais de variável real e aplicações
● Taxa média de variação; Derivada de uma função num ponto e respetiva

interpretação geométrica (consolidação do 11º)
● Função derivada e regras de derivação.
● Aplicações da derivada ao estudo de funções: diferenciabilidade e extremos locais;

diferenciabilidade e monotonia; problemas de otimização.
● Função segunda derivada; concavidades e pontos de inflexão
● Problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis
● Assíntotas (consolidação do 11º)

Funções exponenciais e funções logarítmicas
● Número de Neper

● Função exponencial do tipo e derivada𝑓 𝑥( ) = 𝑎𝑥 ,  𝑎 > 1 
● Limites notáveis
● Função logarítmica do tipo e derivada𝑓 𝑥( ) = 𝑙𝑜𝑔

𝑎 
𝑥  ,  𝑎 > 1 

2º

FUNÇÕES REAIS DE
VARIÁVEL REAL

CÁLCULO
COMBINATÓRIO

E
PROBABILIDADES 

TRIGONOMETRIA E
FUNÇÕES

TRIGONOMÉTRICAS

● Limites notáveis envolvendo a função  exponencial e a função logarítmica

● Introdução ao Cálculo Combinatório
● Triângulo de Pascal e Binómio de Newton
● Espaços de probabilidade
● Probabilidade condicionada

● Fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação
● Derivadas das funções trigonométricas

3º

TRIGONOMETRIA E
FUNÇÕES

TRIGONOMÉTRICAS

NÚMEROS
COMPLEXOS

● Limite notável
● Resolução de problemas envolvendo o estudo de funções definidas a partir de

funções trigonométricas

● Introdução aos números complexos
● Representação e operações com números complexos na forma algébrica e na

forma trigonométrica



● Resolução e interpretação das soluções de equações em 𝐶

TEMAS TRANSVERSAIS
Lógica e Teoria de Conjuntos; Resolução de problemas; História e Modelação
Matemática.

OUTRAS ATIVIDADES

Apresentação

Preparação para novos conteúdos; Revisão/Recuperação/Consolidação de

aprendizagem

Preparação, aplicação e correção dos instrumentos de avaliação

Autoavaliação

P´lo Departamento disciplinar de Matemática Set 2022

Helena Farate, Alice Mota, Lurdes Costa


