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Todos Juntos

  Projeto muito completo em que os seus diferentes componentes interagem 

e potenciam uma aprendizagem integrada, motivadora, diversificada 

e consolidada. São privilegiadas estratégias que aliam à apresentação 

dos conteúdos o desenvolvimento do raciocínio e da memória e o treino 

e a aprendizagem de métodos de trabalho e de estudo.

  Grande diversidade de recursos inovadores exclusivos para o professor, 

que permitem um ensino diferenciado e diferenciador.

  Na Educateca, tabela com sugestões metodológicas para exploração 

do manual.

  Vasta e muito diversificada coleção de recursos multimédia, que 

consolidam, reforçam e ampliam as aprendizagens através de estratégias 

e suportes ligados às novas tecnologias e às aptidões e motivações 

das novas gerações.



Caderno 
de atividades 

  31 fichas que 

complementam e reforçam 

as atividades do manual.

 

Fichas 
de avaliação
  Fichas mensais 

e trimestrais.

Caderno 
de educação artística 
e expressão plástica 

  Propostas de trabalhos de expressão plástica 

associadas à análise da vida e de uma obra 

de vários pintores famosos e contextualizadas 

com os conteúdos do Programa. Alia o despertar 

da sensibilidade e destreza artísticas 

à consolidação dos conteúdos trabalhados 

no manual.

Materiais do aluno
Manual

  As aberturas de unidade 

— a partir de uma 

imagem alusiva a um 

conto tradicional ou a um 

filme e da sua sinopse 

— permitem a abordagem 

prévia e oral dos 

conteúdos programáticos 

da unidade.

  A apresentação dos 

conteúdos programáticos 

é feita a partir, essencialmente, de atividades 

para pensar, para realizar ou para descobrir.

  Minienciclopédia — páginas para observar 

e descobrir, para ampliação dos conhecimentos.

  Atividades de investigação e de expressão 

plástica apresentadas ao longo do manual, 

em contexto com as temáticas 

trabalhadas.

  Fichas de avaliação no final 

de cada unidade.

  Contém autocolantes.

Projeto 
de trabalho 
cooperativo 

  Esta proposta de projeto 

de trabalho cooperativo 

proporciona um conjunto de 

atividades de aprendizagem 

que convidam os alunos 

a analisar situações reais 

e a colocar em ação os seus 

conhecimentos, ideias  

e atitudes para alcançar 

um resultado final a partir 

de um objetivo previamente 

apresentado.

LIVROMÉDIA do aluno é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas 

de personalização e com recursos de apoio ao estudo.



Livro do professor
   Manual do aluno e remissões úteis 

para todos os recursos e materiais 

do projeto.

Educateca
Coleção de recursos:

   10 fichas de integração.

   Os contos do manual — conto e sua 

exploração, do ponto de vista dos valores.

   37 fichas formativas.

   15 fichas de autoavaliação.

   13 fichas de avaliação.

   14 fichas para trabalhar as atitudes 

e os valores.

   Guiões de exploração dos pósteres.

   16 fichas NEE e informação sobre 

os requisitos para a avaliação dos alunos 

com necessidades educativas especiais.

Guia de projetos 
de trabalho 
cooperativo

  Guia com recursos e sugestões 

didáticas que permitem orientar 

o trabalho cooperativo. 

Materiais do professor

LIVROMÉDIA do professor é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas 

de personalização e com recursos de apoio aos conteúdos disciplinares e à atividade docente.

Pósteres
  6 pósteres temáticos: 

1. Roda dos alimentos 

2. A escola — sala de aula 

3. Animais da quinta e Animais selvagens 

4. Árvores de fruto e Plantas ornamentais 

5. A casa 

6.  Diferentes tipos 

de povoação e 

Casas do Mundo



Adote o projeto da Santillana e aceda a conteúdos multimédia inovadores e diversificados.

Tenha acesso a todos os conteúdos multimédia do projeto TODOS JUNTOS, 1.º ano, em 

ou em Santillana Multimédia (www.santillana.pt).

Prepare as aulas e cative os alunos com os conteúdos multimédia. Simplifique a avaliação 

com as fichas editáveis da Educateca. Recomende aos seus alunos a utilização do Livromédia 

do aluno e dos recursos de apoio ao estudo. 

Santillana Multimédia

OS SEUS RECURSOS MULTIMÉDIA…

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 

Manual e caderno de atividades em formato 

digital, preparados para projeção.

PEN
Dispensa ligação à Internet.

TABLET
Android, iOS e Windows.

WWW.SANTILLANA.PT

… acessíveis através de qualquer dispositivo. Simples, intuitivo e sempre disponível!

Exclusivos do professor:

  Educateca e fichas de avaliação em formato 

digital. 

  Planificação anual editável. 

 Fichas editáveis. 

Partilhados com os alunos:

 Hino Todos Juntos (música e vídeo de animação).

 Mais de 60 animações e atividades.

 8 contos Animados e Narrados (vídeos).

Professor

Aluno  Na compra do manual da Santillana, o aluno tem acesso gratuito ao Livromédia do aluno 

para utilizar no computador ou no tablet (compatível com iOS, Android e Windows). 

Para aceder aos conteúdos multimédia, o aluno pode adquirir uma licença.

Educateca.

Recursos digitais

Animações, atividades, vídeos 

e hino Todos Juntos.


