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Materiais do aluno

Manual do aluno
Um instrumento de estudo completo e funcional que 
facilita a verificação dos objetivos fundamentais com vista 
a estimular a autonomia e o sentido crítico dos alunos. 

Apresenta uma linguagem clara e direta e ilustrações 
necessárias à exploração dos conteúdos, sem descurar 
o rigor científico. 

Segue a ordem do Programa e veicula conhecimento 
correto e relevante.

Caderno de atividades 
e avaliação contínua
Recurso com exercícios de aplicação imediata 
e exercícios que relacionam diferentes conteúdos.

Possibilita a monitorização das aprendizagens, 
focando-se na avaliação formativa e na preparação 
para a avaliação sumativa.

Disponibiliza as soluções e as resoluções das fichas 
de trabalho e de autoavaliação, respetivamente. 

versão digital do manual ferramentas 
de personalização recursos interativos recursos 
audiovisuais

planificação semestral 
 planos de aula em formato editável apresentações vídeos

animações atividades testes em formato interativo

LIVROMÉDIA



Materiais do professor

Livro do professor
Reproduz integralmente as páginas do manual do aluno, 
acrescidas de informação exclusiva para o professor: 
indicação dos descritores das Metas Curriculares, 
soluções das atividades, sugestões metodológicas 
para apresentação e desenvolvimento dos conteúdos, 
sinalização dos recursos multimédia que podem 
ser explorados e remissão para as fichas do Caderno 
de atividades e avaliação contínua e da Educateca.

mais 
de 850 atividades resoluções

SOLUCIONÁRIO

Educateca
Material exclusivo para o professor que disponibiliza uma 
compilação de recursos de utilidade efetiva para a prática 
docente.

Inclui sugestões de planificação semestral e de planos 

de aula (em articulação com os recursos disponíveis 
nos diferentes suportes do projeto), fichas de trabalho 

com as respetivas soluções e fichas de avaliação, 
com os respetivos matrizes e critérios de classificação.



Santillana Multimédia

QUÍMICA ENTRE NÓS, 11.º ano, pen
 Santillana Multimédia (www.santillana.pt)

tablet

Os seus recursos multimédia…

Conteúdos multimédia

Manual, Caderno de atividades 

e avaliação contínua 

e Solucionário em formato digital 
preparados para projeção.

Recursos digitais

Animações, vídeos, atividades, 
apresentações em PowerPoint 

e aplicações.

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 20 apresentações em PowerPoint.
Aplicação com animações, simuladores e 
atividades para consolidação de conhecimentos 
e exploração dos conteúdos do manual.

 Vídeos com 
as atividades 
laboratoriais.
Recursos 
da Internet.

Professor

Aluno


