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Todos Juntos

  Projeto muito completo em que os seus diferentes componentes interagem 

e potenciam uma aprendizagem integrada, motivadora, diversificada 

  Grande diversidade de recursos exclusivos para o professor com mais 

de 120 fichas de trabalho e jogos matemáticos;

  16 fichas de orientação e ajuda para pais e educadores;

  Tabela com identificação e localização da aplicação das Metas Curriculares 

e sugestões metodológicas para exploração do manual;

  Projeto rico em recursos multimédia em articulação com os restantes 

materiais.
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Fichas de avaliação
  Fichas mensais e trimestrais para uma 

avaliação eficaz de conhecimentos de 

acordo com a programação dos conteúdos 

do manual.

Caderno 
de atividades 

  Organização e estrutura semelhante 

à do manual do aluno.

  77 fichas que complementam as atividades 

do manual com o objetivo de preparar 

o aluno para a avaliação.

Manual
  Organização em 9 unidades de conteúdos.

  Cada unidade é composta por uma 

área inicial de avaliação de diagnóstico, 

apresentação de conteúdos e aplicação em 

exercícios e avaliação final.

  Resolução de problemas para aplicação 

dos conceitos aprendidos.

  Autocolantes no fim do livro.

Materiais do aluno

LIVROMÉDIA do aluno é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas 

de personalização e com recursos de apoio ao estudo.

Materiais 
destacáveis

  Coleção de materiais 

estruturados destacáveis de 

suporte a algumas atividades 

(dominós, tangram, molduras 

do 10, notas e moedas do 

euro, entre outros).



Livro do professor
  Manual do aluno e um conjunto de informações úteis 

que sugerem ao professor formas de utilizar todos os materiais 

complementares disponíveis no projeto para a exploração 

dos conteúdos.

  Tabela com as Metas Curriculares que são exploradas 

em cada página do manual. 

Educateca
 Facilita a planificação do trabalho do professor 

e fornece mais recursos para a avaliação 

do aluno.

Coleção de recursos:

  Planificação mensal de conteúdos.

 Sugestões metodológicas.

  5 fichas de avaliação (de diagnóstico, trimestral 

e final).

  25 fichas de desenvolvimento da aprendizagem.

  65 fichas de trabalho complementar.

  17 fichas de cálculo mental.

  14 jogos matemáticos.

  16 fichas de educação matemática para pais 

e educadores.

  Materiais de apoio (retas numéricas, colares 

de contas, molduras do 10, entre outros).

Materiais do professor

Cartões com números 
de 0 a 10

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 TODOS JUNTOS, 1.º ano, em pen 

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

Prepare as aulas e cative os alunos com os conteúdos multimédia. Simplifique a avaliação 

com as fichas editáveis da Educateca. Recomende aos seus alunos a utilização do Livromédia 

do aluno e dos recursos de apoio ao estudo. 

Santillana Multimédia

OS SEUS RECURSOS MULTIMÉDIA…

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 

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, fichas de avaliação e Matemática para Pais 
e Educadores em formato digital.  

 Planificação anual editável. 

Fichas editáveis. 

Partilhados com os alunos:

  Hino Todos Juntos (música e vídeo 

de animação).

 Mais de 80 animações e atividades.

 Jogo Brincando com os Números.

Professor

Aluno  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.

Educateca.

Recursos digitais

Animações, atividades, jogo Brincando 

com os Números e hino Todos Juntos.

Manual e caderno de atividades em formato 

digital, preparados para projeção.


