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Terra Viva

  Materiais de avaliação diferenciados;

  Vídeos de todas as atividades laboratoriais;

  Apresentações em PowerPoint para todas as unidades;

  Identificação das Metas Curriculares ao longo da exploração dos 

conteúdos;

  Articulação entre todos os materiais do projeto.



Caderno de atividades 
e avaliação contínua

  Apresenta 18 fichas de trabalho temáticas, 

que permitem ao aluno reforçar o estudo 

de forma autónoma. 

 Uma por subdomínio, faculta ao aluno 7 fichas 

de Avalio o meu sucesso, propostas de trabalho 

para autoavaliação, permitindo monitorizar os 

seus conhecimentos, bem como a preparação 

para os momentos de avaliação. 

Manual
 Com texto claro e rigoroso, mas adequado à faixa etária, 

apresenta, de forma clara e objetiva, os conteúdos. Estes 

são suportados graficamente por ilustrações científicas e/ou 

fotografias de elevada qualidade, permitindo ultrapassar as 

dificuldades de abstração e alcançar as Metas Curriculares 

propostas para as Ciências Naturais de 5.º ano. 

Reforça o desenvolvimento de metodologias de trabalho 

e estudo, bem como a preparação para os momentos de 

avaliação.

 Estimula o espírito científico e desenvolve o sentido crítico, 

promovendo em simultâneo a cidadania. 

 Organizado em dois volumes, facilita o seu transporte 

e manuseamento.

Materiais do aluno

Atlas visual da 
Vida e da Terra
 Elemento de enriquecimento 

científico que possibilita 

ao aluno conhecer 

e desvendar, através 

de fotografia e ilustração, 

sobre alguns dos mistérios 

da vida no Planeta. 

LIVROMÉDIA do aluno é a versão digital do manual enriquecida 

com ferramentas de personalização e com recursos de apoio ao estudo.



Livro do professor
Reproduz o livro do aluno e associa 

as Metas Curriculares aos conteúdos a lecionar, 

permitindo a verificação do cumprimento das 

mesmas.

  Articula todos os recursos, digitais ou 

impressos, facilitando a aplicação adequada 

de estratégias pedagógicas a cada turma 

e a cada aluno.

  Apresenta propostas de solução para todas 

as atividades. 

Educateca
Exclusiva do professor, é uma compilação 

de materiais de utilidade efetiva para 

o professor:

  Planificação anual e planos de aula;

Fichas de reforço; 

  Fichas de ampliação; 

  Teste Express; 

Testes de avaliação (versão A e B e NEE); 

Grelhas e matrizes de acompanhamento 

para os diferentes testes de avaliação.

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.



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

Tenha acesso a todos os conteúdos multimédia do projeto TERRA VIVA, 5.º ano, em pen 

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

Prepare as aulas com os planos de aula; cative os alunos com os conteúdos multimédia e simplifique 

a avaliação com as fichas editáveis da Educateca ou criando novas fichas com o Editor para Avaliação.

Recomende aos seus alunos a utilização do Livromédia do aluno e dos recursos de apoio ao estudo. 

Santillana Multimédia

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.

OS SEUS RECURSOS MULTIMÉDIA…

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 

Manual e caderno de atividades 

e avaliação contínua em formato 

digital, preparados para projeção.

Recursos digitais

Animações, vídeos, atividades, aplicações 

e apresentações em PowerPoint.

Educateca, apresentações 

em PowerPoint e outras 

fichas.

Fichas de avaliação

em formato editável, 

PDF e interativo.

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, em formato digital. 

 Testes Express 
(10 questões, 10 minutos, 10 pontos).

Planificação anual, planos de aula e fichas editáveis. 

Editor para Avaliação.

Partilhados com os alunos:

+ de 70 animações e atividades.

18 apresentações em PowerPoint.

Aplicação interativa com exploração de conteúdos.

Vídeos das atividades laboratoriais.

Recursos da Internet.

Professor

Aluno


