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Todos Juntos

  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 e 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 sugestões metodológicas para a exploração do manual, 
na Educateca.

  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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Caderno 
de atividades 

16 fichas que complementam 
e reforçam os conteúdos e as 
atividades propostas no manual.

Caderno 
de expressões 

Propostas de trabalho e atividades 
no âmbito da expressão e educação 
físico-motora, musical, dramática 
e plástica.

Materiais do aluno

Caderno 

Manual
•  As aberturas de unidade desenvolvem-se a partir de uma 

imagem que serve de base a atividades lúdicas e de reflexão, 
relacionadas com os conteúdos programáticos.

•  A apresentação dos conteúdos programáticos é feita a partir, 
essencialmente, de atividades para pensar, 
para realizar ou para descobrir.

•  Minienciclopédia — páginas para observar 
e descobrir, para ampliação dos 
conhecimentos.

•  Atividades de investigação e de expressão 
plástica apresentadas ao longo do manual, 
no contexto das temáticas trabalhadas.

•  Avalio o que sei — propostas 
de atividades no fim das unidades 
e autoavaliação.

Fichas de avaliação
•  Ficha de avaliação diagnóstica.

•  Fichas de avaliação intercalar e trimestral.

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; animações e atividades interativas; jogo Olha à tua volta; jogo Estações do ano; 
jogo Os seres vivos; jogo As profissões.

OFERTA 
AO ALUNO
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Livro do professor
Manual do aluno e remissões úteis 
para todos os recursos e materiais 
do projeto.

Materiais do professor

 6 pósteres temáticos

1. Roda da Alimentação Mediterrânica
2. Regras de higiene
3. Constituição das plantas
4. Características dos animais
5. Segurança na Internet
6. Propriedades dos materiais 

Guia de recursos do professor
Coleção de recursos:

   Planificação anual, com propostas de exploração 
dos conteúdos.

   Fichas de trabalho, com 8 propostas para reforço e 
9 propostas para ampliação, para todos os conteúdos.

•   Testes de avaliação, 6 propostas de avaliação, 
para avaliação intercalar e trimestral, disponibilizadas 
também em versão adaptada e com grelhas 
de correção associadas.

•   Fichas de avaliação (adaptadas), versão adaptada 
das Fichas de avaliação oferecidas ao aluno.

•   Expressão plástica, 20 propostas de trabalho 
variadas relacionadas com temáticas anuais.

•   Educação sexual, 15 propostas de trabalho 
relacionadas com os afetos, a educação para a saúde 
e o conhecimento de si próprio e do seu corpo.

•   Guião de exploração dos recursos multimédia.

Guia de recursos do professor
Coleção de recursos:

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 atividade docente; Livromédia do caderno 
de atividades, que é a versão digital deste caderno enriquecida com ferramentas de personalização; Educateca; 
animações e atividades interativas; jogo Olha à tua volta; jogo Estações do ano; jogo Os seres vivos; jogo As profissões.

Agenda do professor
 Recursos didáticos 

e fichas de registos.

6 pósteres temáticos

1. Roda da Alimentação Mediterrânica
2. Regras de higiene
3. Constituição das plantas
4. Características dos animais

(1)

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

OS SEUS RECURSOS MULTIMÉDIA…

TABLET
Android, iOS e Windows.

WWW.SANTILLANA.PT

… acessíveis através 
de qualquer dispositivo. 
De utilização simples, 

intuitiva e sempre 
disponível!

Avaliação

Gestão do professor

Multimédia

Professor

Oferta ao Aluno Acesso à Santillana Multimédia. Na compra do manual da Santillana, 
o aluno tem acesso ao Livromédia do manual e aos conteúdos multimédia, que pode utilizar 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 — Estudo do Meio 2.º ano, 
em pen ou em Santillana Multimédia (www.santillana.pt).
Prepare as aulas com a planificação anual; 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.

Jogo
As profissões

Jogo
Os seres vivos

Jogo 
Estações do ano

Jogo 
Olha à tua volta

Atividades 
interativas

Hino 
Todos Juntos

Animações
interativas

Biblioteca

Livro 
do professor
(Livromédia)

Caderno 
de atividades
(Livromédia)

Prepare as aulas com a planificação anual; 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 

Fichas de trabalho
(PDF e Word)

EDUCATECA

Expressão plástica 
(PDF e Word)

EDUCATECA

Caderno de fichas de avaliação 
do aluno (PDF e Word)

EDUCATECA

Planificação anual
(PDF e Word)

EDUCATECA

Educação sexual
(PDF e Word)

EDUCATECA

Testes de avaliação
(PDF e Word)

EDUCATECA

Guião de exploração dos 
recursos multimédia (PDF)

EDUCATECA
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