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  Projeto muito completo em que os seus diferentes componentes interagem 
e potenciam uma aprendizagem integrada, motivadora, diversificada 
e consolidada. São privilegiadas estratégias que aliam à apresentação 
dos conteúdos o desenvolvimento do raciocínio e da memória bem 
como o treino e a aprendizagem de métodos de trabalho e de estudo.

  Grande diversidade de recursos inovadores exclusivos para o professor, 
que permitem um ensino diferenciado e diferenciador.

  Tabela com as Metas Curriculares e indicação das páginas do manual 
em que se encontram aplicadas. A Educateca contém roteiros de aula 
com sugestões metodológicas.

  Vasta e muito diversificada coleção de recursos multimédia, que 
consolidam, reforçam e ampliam as aprendizagens através de estratégias 
e suportes ligados às novas tecnologias e às aptidões e motivações das 
novas gerações.

  Projeto muito completo em que os seus diferentes componentes interagem 
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Manual
•  No início do manual 

há uma secção Para 
recordar, a fim de serem 
revistas e consolidadas 
aprendizagens do 1.º ano, 
nomeadamente casos 
da língua. 

•  A partir de uma seleção 
criteriosa de textos, 
que respeitou a sua 
capacidade de despertar 
o interesse para a leitura, o manual disponibiliza 
informação — Aprende — e exercícios de 
compreensão de texto, de ortografia, de 
desenvolvimento do vocabulário e de gramática.

•  Jogos da Glória trimestrais permitem uma 
revisão lúdica das aprendizagens e preparam 
para os testes de avaliação do final 
dos períodos. Estes instrumentos 
de avaliação foram concebidos como 
estratégias específicas 
de treino para as provas 
a nível nacional.

Caderno 
de atividades 

•    53 fichas que complementam 
e reforçam as atividades do manual:
— 26 fichas de ortografia;
— 3 fichas que trabalham o alfabeto;
—  9 fichas de gramática 

e vocabulário;
— 13 fichas de leitura e escrita.

•    Secção LER É DIVERTIDO!, com 
adivinhas, textos, lengalengas e curiosidades,  
para despertar nos alunos o gosto pela 
leitura.

adivinhas, textos, lengalengas e curiosidades,  

  Fichas 
de avaliação

Ficha de diagnóstico 
e fichas intermédias 
e de final de período. Respeitando 
a estrutura das provas aplicadas pelo 
Ministério da Educação, permitem que 
os alunos treinem um modelo de 
avaliação a que irão ser sujeitos, nomeadamente 
no que se refere à compreensão do oral (todos 
os testes partem da audição de um texto que 
se encontra no CD áudio e nos recursos 
multimédia do professor).

avaliação a que irão ser sujeitos, nomeadamente 

Caderno 
de palavras-
-cruzadas(1)

•  A partir de adivinhas, textos lacunares, provérbios 
e enigmas, os alunos poderão encontrar a «chave» 
para a resolução das Palavras-Cruzadas. 

•  O desenvolvimento da capacidade de observação, 
da atenção, do raciocínio, da organização mental 
e do gosto pela leitura é comprovadamente 
potenciado com esta estratégia lúdica e motivadora, 
tão do agrado dos alunos.

Materiais do aluno

www.santillana.pt
DO ALUNO 

Livromédia do aluno, que é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas de personalização e com recursos 
de apoio ao estudo; Livromédia dos cadernos do escritor e de palavras-cruzadas, que são as versões digitais destes 
cadernos enriquecidas com ferramentas de personalização; faixas áudio; contos animados e narrados; animações e 
atividades interativas; À descoberta das palavras; Flanelógrafo digital (Quadro de histórias, Quadro silábico, Minutos de 
leitura); Cubos com histórias.

Caderno 
do escritor(1) 

Composto por sete projetos de escrita, 
este caderno trata várias tipologias 
textuais e aborda a prática da 
planificação na criação de textos.

OFERTA 
AO ALUNO

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

•   Manual do aluno e 
remissões para todos 
os recursos e materiais 
complementares 
do projeto. 

•   Tabela com as Metas 
Curriculares e a indicação 
das páginas do manual 
em que cada meta 
é trabalhada. 

Agenda do professor
 Recursos didáticos 

e fichas de registos.

Ficheiro com 15 fichas de leitura, 15 fichas 
de ortografia e 15 fichas de gramática(2)

  Para auxiliar o professor na gestão do tempo letivo, promovendo 
a autonomia do aluno e diversificando as estratégias 
de aprendizagem.

Com as leituras expressivas 
dos textos do manual e dos 
testes do Caderno de Fichas 
de Avaliação.

Materiais do professor

Guia 
de recursos 
do professor

Coleção de recursos:

•   Planificação anual;
• Roteiros de aula;
•  Legislação, 13 fichas e 

8 jogos para alunos com 
dificuldades de aprendizagem específica (DAE);

•  19 fichas de caligrafia e ortografia;
• 28 fichas de gramática;
•  10 fichas para planificar e treinar a escrita;
•  17 fichas e 4 propostas para a expressão musical, 

2 propostas para a expressão dramática 
e 11 jogos para a expressão motora;

•  Guião de exploração dos pósteres e dos recursos 
multimédia;

• O desenvolvimento do vocabulário.

www.santillana.pt
DO PROFESSOR 

Livromédia 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 atividade docente; Livromédia dos cadernos de atividades, 
do escritor e de palavras-cruzadas, que são versões digitais destes cadernos enriquecidas com ferramentas de 
personalização; Educateca; faixas áudio; contos animados e narrados; animações e atividades interativas; À descoberta 
das palavras; Flanelógrafo digital (Quadro de histórias, Quadro silábico, Minutos de leitura); Cubos com histórias.

Coleção de pósteres
 6 pósteres com estratégias mnésicas, que 
facilitam a superação de dificuldades de leitura 
e escrita recorrentes na generalidade dos alunos: 

1. s ou z 3. em ou ê    5. à, há ou ah 
2. s/ss ou c 4. ê ou ee  6. am ou ão  

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

(2)

001025_enc001-004.indd   3 21/03/17   17:28



Santillana Multimédia

OS SEUS RECURSOS MULTIMÉDIA…

Caderno 
de palavras-cruzadas
(Livromédia e PDF)

Caderno 
do escritor

(Livromédia e PDF)

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

Sala de aula

Multimédia

Professor

Oferta ao Aluno Acesso à Santillana Multimédia. Na compra do manual da Santillana, 
o aluno tem acesso: ao Livromédia do manual e dos cadernos de palavras-cruzadas e do escritor; 
e aos conteúdos multimédia. Todos estes recursos podem ser utilizados no computador, tablet ou telemóvel 
(compatível com iOS, Android e Windows).

Adote o projeto da Santillana e aceda a conteúdos multimédia inovadores e diversificados.
Tenha acesso a todos os conteúdos do projeto TODOS JUNTOS — Português 2.º ano, 
em pen ou em Santillana Multimédia (www.santillana.pt).
Prepare as aulas com a planificação e os roteiros de aula; enriqueça-as com os conteúdos multimédia 
e simplifique a avaliação com as fichas editáveis. 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.

PEN
Dispensa ligação à Internet.

Livro 
do professor
(Livromédia)

Caderno 
de atividades
(Livromédia)

Cubos com 
história

À descoberta 
das palavras

Flanelógrafo 
digital

Atividades 
interativas

Hino 
Todos Juntos

Contos animados 
e narrados

Faixas 
áudio

Animações
interativas

Prepare as aulas com a planificação e os roteiros de aula; enriqueça-as com os conteúdos multimédia 

Guião de exploração dos 
recursos multimédia (PDF)

EDUCATECA

Dificuldades de aprendizagem 
específica (PDF e Word)

EDUCATECA

Fichas de caligrafia e 
ortografia (PDF e Word)

EDUCATECA

Gramática
(PDF e Word)

EDUCATECA

Planificar e treinar 
a escrita (PDF e Word)

EDUCATECA

Planificação anual 
e roteiros de aula 

(PDF e Word)

EDUCATECA

As expressões: 
musical, dramática 

e motora (PDF e Word)

EDUCATECA

O desenvolvimento 
do vocabulário 

(PDF)

EDUCATECA

Pósteres 
(PDF)

EDUCATECA

Ficheiros de gramática, ortografia 
e de leitura e escrita (PDF)

EDUCATECA
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