
 
 

Temas transversais:Resolução de Problemas, História e Modelação Matemática.

 Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas.

 Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução dos p
através dos tempos.  

 Enquadrar do ponto de vista da História da Matemática os conteúdos abordados que para o

 Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem nov
 

Tema Conteúdos de Aprendizagem 

MÉTODOS DE APOIO 
À DECISÃO 

 

 
 
 
Teoria matemática das eleições 
 
 Sistemas de votação maioritário 
 Sistemas de votação preferencial
 Sistemas de votação de aprovação
 Sistemas de representação 

proporcional 
 
Teoria da partilha equilibrada 
 
 Problemas de partilha 
 Métodos de partilha 
 Partilhas no caso discreto 
 Partilhas no caso contínuo 
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Temas transversais:Resolução de Problemas, História e Modelação Matemática. 

Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras disciplinas. 

Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução dos p

Enquadrar do ponto de vista da História da Matemática os conteúdos abordados que para o efeito se revelem particularmente adequados. 

Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem nov

 Aprendizagens Essenciais 

 
Sistemas de votação preferencial 
Sistemas de votação de aprovação 
Sistemas de representação 

 
- Compreender os diferentes sistemas de votação.  
- Compreender como se contabilizam os mandatos nalgumas eleições. 
- Compreender que os resultados podem ser diferentes se os métodos de 
contabilização dos mandatos forem diferentes.  
- Analisar algumas situações paradoxais.  
- Compreender que há limitações à melhoria dos sistemas de eleições. 
- Compreender a problemática da partilha equilibrada.  
- Experimentar os algoritmos usados em situações de partilha no caso contínuo e no 
caso discreto.  
- Compreender que a aplicação de algoritmos de partilha diferentes pode produzir 
resultados diferentes.  
- Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 
resultados obtidos.  
- Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
- Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real. 
- Resolver problemas e atividades de investigação tirando partido da tecnologia, 
nomeadamente da calculadora gráfica e de programas como a Folha de Cálculo. 

RRAIOLOS 

Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução dos problemas da humanidade 

efeito se revelem particularmente adequados.  

Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens. 

N.º de aulas 
(90 min) 
previstas 

Compreender como se contabilizam os mandatos nalgumas eleições.  
Compreender que os resultados podem ser diferentes se os métodos de 

Compreender que há limitações à melhoria dos sistemas de eleições.  

Experimentar os algoritmos usados em situações de partilha no caso contínuo e no 

Compreender que a aplicação de algoritmos de partilha diferentes pode produzir 

tratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 

Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.  
Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real.  

ades de investigação tirando partido da tecnologia, 
nomeadamente da calculadora gráfica e de programas como a Folha de Cálculo.  
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  - Desenvolver competências sociais de intervenção.  

Ajustamentos de aulas; atividades suplementares; outras 10 
 

ESTATÍSTICA 
 

 
 Interpretação de tabelas e gráficos 

através de exemplos    
 Planeamento e aquisição de dados. 

Questões éticas relacionadas com as 
experiências. Exemplos  

 Aplicação e concretização dos 
processos anteriormente referidos, 
na elaboração de alguns pequenos 
projetos com dados recolhidos na 
Escola, com construção de tabelas e 
gráficos simples  

 Classificação de dados. Construção 
de tabelas de frequência 

 Representações gráficas adequadas 
para cada um dos tipos de dados 
considerados  

 Cálculo de estatísticas: medidas de 
localização, medidas de dispersão 

 Introdução gráfica à análise de dados 
bivariados quantitativos 

 Modelos de regressão linear  
 Coeficiente de correlação 
 Tabelas de contigência. 

- Reconhecer a importância da Estatística na sociedade atual.  
- Formular questões, organizar, representar e tratar dados recolhidos para tirar 
conclusões numa análise crítica e consciente dos limites do processo de 
matematização da situação.  
- Selecionar e usar métodos estatísticos adequados à análise de dados, 
nomeadamente processos de amostragem, reconhecendo o grau de incerteza 
associado.  
- Construir, ler e interpretar tabelas e gráficos.  
- Calcular medidas de localização e de dispersão de uma amostra, discutindo as 
limitações dos diferentes parâmetros estatísticos.  
- Interpretar e comparar distribuições estatísticas.  
- Interpretar distribuições bidimensionais.  
- Utilizar modelos de regressão linear na análise da relação entre duas variáveis 
quantitativas.  
- Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 
resultados obtidos.  
- Usar a tecnologia, nomeadamente a calculadora gráfica e a Folha de Cálculo na 
resolução de problemas.  
- Exprimir e fundamentar as suas opiniões, revelando espírito crítico.  
- Desenvolver competências sociais de intervenção. 
 

18 

Ajustamentos de aulas; atividades suplementares; outras 10 
 

MODELOS 
MATEMÁTICOS 
 

 
 
 Sensibilização para os problemas 

matemáticos da área financeira: 
impostos, inflação. 

 
 
 

- Identificar a matemática utilizada em situações reais.  
- Sensibilizar para os problemas matemáticos da área financeira (impostos, inflação, 
investimentos financeiros, empréstimos, etc.).  
- Desenvolver competências de cálculo e de seleção de ferramentas adequadas a 
cada problema.  
- Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 
resultados obtidos.  
- Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos.  
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 Aplicações financeiras 
 

- Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real ou de 
outras disciplinas.  
- Resolver atividades de investigação recorrendo à tecnologia (calculadora gráfica ou 
computador).  
- Desenvolver competências sociais de intervenção. 
 

 

 

 

Ajustamentos de aulas; atividades suplementares; outras 10 
 

 


