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DIMENSÕES
Matemática A 12.o ano de escolaridade

CRISTINA NEGRA
EMANUEL MARTINHO
HELDER MARTINS

Consultores científicos: 

Pedro J. Freitas
Hugo Tavares 

•   Projeto muito completo com uma enorme quantidade de atividades e tarefas. 

•   Projeto com garantia de rigor científico e em conformidade com o Programa e as Metas 
Curriculares em vigor.  

•  Vasta coleção de recursos multimédia de grande utilidade pedagógica. 

•    Tabela de orientação para o professor com a identificação das Metas Curriculares e 
localização da aplicação das mesmas no manual. 

•   Caderno de atividades e avaliação contínua, orientado para as avaliações formativa 
e sumativa, que contempla as tipologias de atividades indicadas pelo IAVE e permite 
a monitorização das aprendizagens.

•   Solucionário — o projeto inclui um livro que é uma compilação de todas as atividades e 
tarefas do manual e do caderno de atividades e avaliação contínua com as respetivas 
resoluções. 
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Materiais do aluno

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.

Caderno de preparação 
para o exame(1)

•  Recurso que permite a eficaz 
preparação para o Exame 
Nacional de Matemática. 

•  Nas seis provas propostas neste 
caderno são abordados todos os 
conteúdos lecionados no Ensino 
Secundário. 

Formulário(1)

Compilação de todas as fórmulas 
matemáticas do Ensino Secundário.

www.santillana.pt
DO ALUNO 

Livromédia do manual, que é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas de personalização e com 
recursos de apoio ao estudo; Livromédia do caderno de preparação para o exame e do formulário, que são as 
versões digitais destes cadernos enriquecidas com ferramentas de personalização; apresentações em PowerPoint; 
animações e atividades interativas; GeoGebra.

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.

•  Organizado em dois volumes, 
facilita o seu transporte 
e manuseamento.

OFERTA 
AO ALUNO

(1) Oferta ao aluno. Para fomentar o uso das novas tecnologias, 
oferecemos este material em suporte digital.
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Materiais do professor

Livro do professor
Reproduz integralmente as páginas 
do manual do aluno, acrescidas 
de informação exclusiva para 
o professor:
•  Soluções de todas as tarefas;
•  Indicação dos descritores das 

Metas Curriculares 
trabalhados página a página;

•  Sugestões metodológicas 
para apresentação e 
desenvolvimento dos conteúdos;

•  Sinalização das atividades 
multimédia que podem ser 
exploradas página a página; 

•  Remissões para as fichas 
do caderno de atividades 
e avaliação contínua 
e da Educateca.

Guia de recursos do professor
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:  
•  Sugestões de uma planificação anual, 

de planificações por domínio e de planos 
de aula, para a totalidade do ano letivo, 
que articulam todos os recursos propostos 
nos diferentes suportes do projeto; 

•  17 fichas de trabalho e respetivas soluções;
•  8 fichas de avaliação e respetivas soluções;
•  5 fichas de recuperação e respetivas soluções; 
•  2 provas finais e respetivos critérios 

de classificação e soluções;
•  Guião de exploração dos recursos multimédia.

Solucionário(2) 
Exclusivo para o professor, 
este recurso contém uma 
compilação dos enunciados 
de todas as atividades 
e tarefas do manual e do 
caderno de atividades e 
avaliação contínua — mais 
de 1250 exercícios — e 
respetivas resoluções.

www.santillana.pt
DO PROFESSOR 

Livromédia do livro do professor, que é a versão digital do livro do professor enriquecida com ferramentas de 
personalização e com recursos de apoio aos conteúdos disciplinares e à prática docente; Livromédia dos cadernos 
de atividades e avaliação contínua e de preparação para exames, do formulário e do solucionário, que são 
as versões digitais destes livros acrescidas de ferramentas de personalização; Educateca; Editor para avaliação; 
apresentações em PowerPoint; animações e atividades interativas; GeoGebra.

(2) Para fomentar o uso das novas tecnologias ou a possibilidade 
de edição, oferecemos este material em suporte digital.

(2)
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Santillana Multimédia
Adote o projeto da Santillana e aceda a conteúdos multimédia inovadores e diversificados.
Tenha acesso a todos os conteúdos do projeto DIMENSÕES — Matemática 12.º ano 
em pen ou em Santillana Multimédia (www.santillana.pt).

Prepare as aulas com a planificação anual e os planos de aula; enriqueça-as com os conteúdos 
multimédia e simplifique a avaliação com as fichas editáveis e o Editor para Avaliação.

Recomende aos seus alunos a exploração do Livromédia do manual e promova a utilização dos conteúdos 
multimédia — estimula-os no seu estudo e ajuda-os a consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Acesso à Santillana Multimédia. Na compra do manual da Santillana, o aluno tem acesso: ao Livromédia 
do manual, do caderno de preparação para o exame e do formulário; e aos conteúdos multimédia. Todos estes 
recursos podem ser utilizados no computador, tablet ou telemóvel (compatível com iOS, Android e Windows).

Oferta ao Aluno

Os seus recursos multimédia…

PEN
Dispensa ligação à Internet.

TABLET
Android, iOS e Windows.

WWW.SANTILLANA.PT

… acessíveis através 
de qualquer dispositivo. 
De utilização simples, 

intuitiva e sempre 
disponível!

Biblioteca

Avaliação

Gestão do professor

Multimédia

Professor

Livro 
do professor
(Livromédia)

Caderno 
de atividades
(Livromédia)

Caderno de 
preparação para o 

exame (Livromédia)

Formulário
(Livromédia)

GeoGebra

Planificação anual
(PDF e Word)

EDUCATECA

Planificações 
por domínio

(PDF e Word)

EDUCATECA

Planos de aula
(PDF e Word)

EDUCATECA

Fichas de trabalho
(PDF e Word)

EDUCATECA

Fichas de recuperação
(PDF e Word)

EDUCATECA

Fichas de avaliação
(PDF e Word)

EDUCATECA

Provas finais
(PDF e Word)

EDUCATECA

Editor para 
avaliação

Atividades 
interativas

Apresentações 
em PowerPoint

Guião de exploração dos 
recursos multimédia (PDF)

EDUCATECA

Animações
interativas

Solucionário
(Livromédia)

001103_enc001-004.indd   4 21/03/17   17:27


