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Materiais do aluno

Manual do aluno
Um instrumento de estudo completo
e autossuficiente, que permite uma utilização
autónoma por parte dos alunos e que estimula
o seu sentido crítico.
Apresenta uma linguagem clara, acessível e direta,
dirigida ao aluno, sem descurar o rigor científico.
Organizado de acordo com o Programa
e as Metas Curriculares, veicula conhecimento
correto e relevante.

Caderno de atividades
e avaliação contínua
Recurso que possibilita a monitorização das aprendizagens,
focado na avaliação formativa e na preparação
para a avaliação sumativa. Com atividades
de consolidação diversificadas e exercícios de tipologia
semelhante aos dos Exames Nacionais, permite
o trabalho autónomo do aluno.
Disponibiliza as soluções e resoluções das fichas
de trabalho e de autoavaliação, respetivamente.

LIVROMÉDIA
²Bversão digital do manual DPNPTNFJPTNBJTNPEFSOPT
QBSBFYQMPSBSBTQPUFODJBMJEBEFTBVEJPWJTVBJTFJOUFSBUJWBT
EB.BUFNÈUJDB FTUBOEPEJTQPOÓWFMFNEVBTWFSTÜFT
BMVOPFQSPGFTTPS 
"QSFTFOUBPDPOUFÞEPJOUFHSBMEPNBOVBMEPBMVOPFÏenriquecido com ferramentas
de personalização e com recursos FNDPOUFYUP EFBQPJPBPTDPOUFÞEPTEJTDJQMJOBSFTFËBUJWJEBEF
EFQSPGFTTPSFTFBMVOPT
0QSPGFTTPSUBNCÏNUFNEJTQPOÓWFMBWFSTÍPEJHJUBMEP$BEFSOPEFBUJWJEBEFTFBWBMJBÎÍPDPOUÓOVB
FEP4PMVDJPOÈSJP

Materiais do professor

Livro do professor

Educateca

Reproduz integralmente as páginas do manual
do aluno, acrescidas de informação exclusiva
para o professor:
t Soluções de todas as tarefas;
t *OEJDBÎÍPEPTEFTDSJUPSFTEBTMetas
Curriculares trabalhados página
a página;
t Sugestões metodológicas para
apresentação e desenvolvimento
dos conteúdos;
t Sinalização das atividades multimédia
que podem ser exploradas página
a página;
t Remissões para as fichas do Caderno
de atividades e avaliação contínua
e da Educateca.

Material exclusivo para o professor
que disponibiliza uma compilação
de recursos de utilidade efetiva
para a prática docente.
Constitui um apoio para o trabalho
do professor e inclui:
t sugestões de uma planificação
anual e de planos de aula, para
a totalidade do ano letivo, que
articulam todos os recursos propostos
nos diferentes suportes do projeto;
t fichas de avaliação diagnóstica
e de trabalho e respetivas
soluções;
t fichas de avaliação e respetivas
matrizes e soluções;
t provas finais e respetivos
critérios de classificação.

SOLUCIONÁRIO
&YDMVTJWPQBSBPQSPGFTTPS FTUFSFDVSTPDPOUÏNVNBDPNQJMBÎÍPEPT
FOVODJBEPTEFUPEBTBTBUJWJEBEFTFUBSFGBTEPNBOVBMmais de 1000
exercíciosFSFTQFUJWBTresoluções
.BUFSJBMSFMFWBOUFQBSBBBUJWJEBEFEPDFOUF OBNFEJEBFNRVFDPOTUJUVJ
VNBGFSSBNFOUBBEFRVBEBEFBQPJPBPFOTJOPFËQSPNPÎÍPEPTVDFTTP
FTDPMBS

Calculadora
gráfica
— Exemplos práticos

Contém resoluções
de atividades do manual
com recurso à calculadora
gráfica, apresentando
as instruções de forma
simples e sequenciada.
Contempla referências
a três modelos de
calculadoras: Casio
'9$(5*1MVT
F5*/TQJSFTM CX.
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Professor
Os seus recursos multimédia…

Manual, Caderno de atividades
e avaliação contínua
e Solucionário em formato digital
preparados para projeção.

Recursos digitais
"QSFTFOUBÎÜFTFN1PXFS1PJOU 
atividades, recursos em GeoGebra
FSFDVSTPTEB*OUFSOFU

Recursos da Educateca,
apresentações
em PowerPoint
e outras fichas.

Fichas
de avaliação
em formato editável,
1%' e interativo.

… acessíveis através de qualquer dispositivo. Simples, intuitivo e sempre disponível!
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Conteúdos multimédia
Exclusivos do professor:

Partilhados com os alunos:

t Educateca em formato digital.
t 1MBOJGJDBÎÍPBOVBM QMBOPTEFBVMBFGJDIBTFEJUÈWFJT
t Editor para Avaliação.

t EFBUJWJEBEFT
t EFBQSFTFOUBÎÜFTFN1PXFS1PJOU
t Recursos em GeoGebra.
t 3FDVSTPTEB*OUFSOFU

Aluno
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