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Descobrir 5 an
o

  Projeto concebido e estruturado de acordo com as Metas Curriculares 

de História e Geografia de Portugal para o 2.º Ciclo;

  Manual com texto e documentos em páginas muito «arrumadas», para 

facilitar o estudo do aluno;

  Atividades de verificação e consolidação da aprendizagem «a par  

e passo», no manual, no caderno de atividades e avaliação contínua e 

no Livromédia;

  Educateca — material exclusivo para o professor, com planificação 

anual, planos de aula e recursos complementares de avaliação (testes 

e fichas);

  Componente digital completamente orientada para os pontos fundamentais 

da matéria e para a avaliação por metas.



Caderno de atividades 
e avaliação contínua

 20 fichas em formato de teste de avaliação, cobrindo 

toda a matéria do manual;

 6 fichas de autoavaliação (Avalio o meu sucesso), 

com soluções;

 4 jogos para rever a matéria de forma divertida;

 Atlas de aula organizado em 18 tarefas sobre mapas;

Friso cronológico desdobrável no meio do caderno;

Atividades cobrindo toda a tipologia de questões 

do IAVE. 

LIVROMÉDIA do aluno é a versão digital do manual 

enriquecida com ferramentas de personalização e com recursos de apoio 

ao estudo.

Manual
Páginas de estudo centradas no essencial, 

com organização simples e muito intuitiva;

Reconstituições históricas ricas e rigorosas, 

pensadas para «falarem» ao aluno;

 Atividades de página dirigidas aos documentos, 

para monitorizar a aprendizagem «a par e passo»;

 Valorização do património histórico nacional nos 

documentos escolhidos;

 Sínteses da matéria de cada subdomínio, 

para orientar a preparação do aluno para 

a avaliação;

 Fichas de subdomínio, para testar 

a aprendizagem antes da avaliação.

Materiais do aluno



Livro do professor
 Versão para o professor do manual do aluno;

Tabela com as Metas Curriculares da disciplina 

para o 5.º ano (no início do livro);

 Tabela com os recursos multimédia disponíveis 

para todas as partes da matéria (no início 

do livro);

 Soluções de todas as atividades do manual, 

página a página.

Educateca
 Planificação anual;

70 planos de aula completos;

 6 fichas de avaliação sumativa (duas por período letivo);

 67 testes rápidos (testes de 1 página, com questões de 

resposta fechada, para corrigir em 2 minutos na aula);

 10 fichas de avaliação para alunos NEE;

 Soluções de todas as fichas da Educateca;

  Texto de enquadramento científico e pedagógico 

do Prof. Doutor José Amado Mendes;

  Guia de exploração em sala de aula dos recursos 

digitais. 

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.

Materiais do professor



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

Tenha acesso a todos os conteúdos multimédia do projeto DESCOBRIR, 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

Atividades, aplicação 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. 

 Planificação anual e planos de aula 

editáveis. 

Fichas editáveis. 

Editor para Avaliação.

Partilhados com os alunos:

+ de 40 atividades.

10 apresentações em PowerPoint.

Aplicação interativa para consolidação da matéria 

e exploração de conteúdos do manual.

Recursos da Internet.

Professor

Aluno


