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Música inco

  Projeto concebido com garantia de rigor científico que cumpre o Programa 

de Educação Musical do 5.º ano;

  Projeto muito completo e organizado com inúmeras atividades de 

composição, audição e interpretação para facilitar a aprendizagem;

 Diversidade geográfica, estilística e temporal das músicas selecionadas;

  Qualidade estética das músicas e dos acompanhamentos;

  Faixas instrumentais e cantadas, de apoio à interpretação musical;

  Vídeos com guias de apoio à interpretação na flauta;

 Potencial pedagógico e artístico para a comunidade escolar.



Caderno de atividades
  Recurso com exercícios que acompanham 

o trabalho desenvolvido no manual 

e que reforçam a aprendizagem dos 

conhecimentos com a prática. 

Inclui, entre outras, atividades de diferentes 

tipos, como audição, interpretação, 

composição, associação de sons a imagens 

e leitura e escrita.

Possibilita a consolidação das 

aprendizagens resultantes do trabalho 

com o manual. 

Manual
 Um instrumento de estudo completo e focado 

no essencial, de organização simples e intuitiva. 

Apresenta uma linguagem clara, acessível 

e direta, dirigida ao aluno, sem descurar o rigor 

científico.

Obedecendo ao Programa da disciplina, veicula 

conhecimento correto e relevante.

Possui atividades de audição musical, 

de interpretação e execução musical e de 

composição musical com grau de dificuldade 

progressiva.

Os acompanhamentos instrumentais estimulam 

a prática instrumental autónoma.

As biografias de compositores e intérpretes 

em cada unidade estimulam a pesquisa 

complementar.

Materiais do aluno

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 integralmente as páginas do manual 

do aluno, acrescidas de informação exclusiva para 

o professor:

Inclui propostas e sugestões metodológicas 

para apresentação e desenvolvimento 

dos conteúdos;

Estabelece ligações com o Programa de Educação 

Musical do 5.º ano;

Apresenta sugestões para a utilização dos 

materiais disponíveis no caderno de atividades, 

na Educateca e em Santillana Multimédia.

Educateca
Material exclusivo para o professor que disponibiliza 

uma compilação de recursos de utilidade efetiva para 

a prática docente.

Inclui:

36 planos de aula (em articulação com os recursos 

disponíveis nos diferentes suportes do projeto);

Guiões didáticos para cada uma das unidades;

12 fichas de avaliação;

 Registos do professor.

Materiais do professor

CD áudio
Exclusivo para o professor, este recurso 

disponibiliza as faixas musicais trabalhadas no 

manual e no caderno de atividades, bem como 

as faixas pertencentes às fichas de avaliação 

propostas na Educateca.

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 MÚSICA CINCO, 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 

em formato digital, preparados para projeção.

Recursos digitais

Animações, vídeos, ficheiros áudio e jogos.
Educateca e outras fichas.

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.

 Faixas áudio.

 Planificação anual, 

planos de aula e fichas 

editáveis.

Partilhados com os alunos:

 + de 15 animações sobre os instrumentos de orquestra.

 + de 70 vídeos com audições e vídeos de apoio à aprendizagem.

 Faixas áudio, tocadas e cantadas, do projeto.

 2 jogos multimédia: Escalada Musical e Música aos Pares.

 Recursos da Internet.

Professor

Aluno


