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MATEMÁTICA 

7.º Ano 

Prof. Nuno Marreiros 

Apresentação 

http://xafarica.weblog.com.pt/arquivo/danca_herois.gif
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Definição de normas de 
funcionamento das aulas 

•Chegar a horas (não há tolerância) – depois do professor 

entrar, acabaram-se as entradas sem falta; 

•Entrar na sala ordeiramente, em silêncio e ocupando o 

respetivo lugar. Sentar apenas quando o professor disser; 

•Tirar o chapéu antes de entrar na sala; 

•Desligar o telemóvel antes de entrar na sala. Não o ter 

visível na sala; 

•Não mascar pastilhas elásticas, comer rebuçados, etc; 

Definição de normas de 
funcionamento das aulas 

•Respeitar o professor e os colegas: 

 - falando um de cada vez; 

 - sendo educado; 

 - participando de uma forma correta; 

 - não perturbando a aula. 

•Não se levantar sem pedir autorização; 

•Sair da sala ordeiramente, deixando-a limpa e arrumada; 

•Vestuário adequado para uma sala de aula; 
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Definição de normas de 
funcionamento das aulas 

• Realizar os trabalhos propostos para casa; 

•Trazer o material necessário ao bom funcionamento das aulas; 

•Ter o caderno diário organizado; 

• Expor oportuna e ordenadamente as dúvidas, sempre que não 

entendas determinada matéria/exercício; 

•Ter um comportamento na sala de aula que proporcione um 

bom ambiente de trabalho. 
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Declaração de Compromisso de Honra 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro) 

SECÇÃO II - Artigo 10.º Deveres do aluno 

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, 

telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais 

onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou 

estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer 

dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a 

desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo 

responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso. 

Comprometo-me, sob pena de serem 
aplicadas medidas disciplinares 
corretivas e/ou disciplinares 
sancionatórias, a cumprir na íntegra, a 
alínea supracitada, desligar todo e 
qualquer equipamento tecnológico antes 
de entrar na sala de aula, não o 
deixando de modo algum visível. 
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Material Necessário 

Manual adotado 

   

Material Necessário 

Caderno de 

Tarefas 

(Ainda não é 

necessário 

na aula) 
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Material Necessário 

 Caderno quadriculado A4 (Qualquer caderno é 

bom, desde que seja diário); 

 Esferográficas: azul, preta e verde; 

 Lápis, borracha e afia com depósito; 

 Régua (de 10 a 15cm)  

Material Necessário 

 Máquina de calcular com um conjunto de novas 

funções, tais como, raiz quadrada, raiz cúbica, funções 

trigonométricas (sin, cos, tan), …  

Identificação obrigatória (colocar nome) 
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Programa Anual da disciplina 

• Números Racionais; 

• Expressões algébricas. Potenciação. Raízes quadradas e cúbicas; 

• Funções; 

• Equações algébricas; 

• Sequências e Sucessões; 

• Figuras geométricas. Medida; 

• Paralelismo, Congruência e Semelhança. 

Avaliação 

A – APRENDIZAGENS E CAPACIDADES 
 

Teste de avaliação; 

Trabalhos individuais/grupo; 

Questões de aula/casa; 

Fichas de Verificação de Conhecimentos; 

(…) 
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Avaliação 

B - EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
 

Participação/Cooperação: 
Participa com empenho e manifesta cooperação com os colegas nas 
atividades propostas em sala de aula; 

Responsabilidade: 
Realiza os trabalhos de casa e faz-se acompanhar dos materiais 
necessários para a aula; 

Pontualidade e Assiduidade: 
É pontual e assíduo; 

Sociabilidade: 
Evidencia uma boa relação com os colegas e com os professores; 

Autonomia: 
Manifesta autonomia no seu trabalho de desenvolvimento pessoal e 
social; 

Uso das TIC: 
Usa programas informáticos tendo em vista melhorar a 
apresentação dos trabalhos; Usa criticamente as TIC no 
acesso a informação, na resolução de problemas ou na 
produção de trabalho criativo. 

Colocar um GOSTO na página do 
Facebook … 

 

DIVERTE-TE COM O FACEBOOK … 

ESTUDANDO !!! 

www.facebook.com/alfamathema7 

Vai ter orientações de estudo, testes, fichas, 
concursos de matemática, entre outras 
informações importantes para o desenrolar 
das aulas. 

Ou em alternativa: 
http://alfamathema.wordpress.com 

http://www.facebook.com/alfamathema
http://www.facebook.com/alfamathema
http://alfamathema.wordpress.com/
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Para quê complicar quando afinal é tão simples... 

Testes de Avaliação 

1.º Período: 
 

• 1º Teste (50 min) 

• 2º Teste (100 min) 

• 3º Teste (50 min) 

 
 Fichas de Verificação de Conhecimentos pela Internet:  

Vai ser enviado, em média,  uma ficha de avaliação 

por semana, e no final de cada período a média 

dessas fichas vai contar como um teste, a fazer 

média ponderada com os outros. 

O prazo de resposta será de, aproximadamente, uma 

semana.  
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Autoavaliação dos Testes de 
Avaliação 

No final de cada Teste de Avaliação escrito, realizado 
na sala de aula, vai aparecer um quadro igual ao 
seguinte: 

Recomenda-se que o mesmo seja totalmente preenchido 
pois, se acertarem no nível esperado, é atribuído 1% de 
bónus a somar à classificação obtida, apenas no Teste.  

Deste modo cada Teste terá uma cotação 
máxima de 101% (100% + 1%). 

BOM ANO 
LETIVO 

E 

EXCELENTES 
RESULTADOS 

http://bonecosanimados.blogs.sapo.pt/arquivo/burro que ri.gif
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Obrigado pela  

vossa atenção! 

Escrever a TABUADA 

na primeira página do caderno diário 

COMPOSIÇÃO 

“Eu estudo matemática assim” 

1º TPC 
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Sumário 

_Apresentação do professor e dos alunos. 

_Definição de normas de funcionamento das aulas. 

_Material necessário. 

_Programa anual da disciplina. 

_Informação sobre o Blogue e página no Facebook 

criados para a disciplina.  

_Testes de Avaliação para o 1.º período. 


