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APP exclusiva
Realidade
aumentada

A
na capa e no interior

Dossiê do  
Professor

Recuperação  
das aprendizagens

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica 

Manual (2 vols.) Caderno do Aluno 
+  8 preparações de microscopia  

para observação em RA
+ 24 cartões de espécies 

Visualmente apelativo

Funcional e promotor  
do estudo autónomo

Valorizador  
do património  
natural português

Propostas de trabalho  
diversificadas  
e criativas

Recursos digitais  
inovadores

Forte apoio ao Professor

CIÊNCIAS  
NATURAIS
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Visualmente apelativo

Infografias claras e explicativas
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Desenhos cientificamente rigorosos que facilitam o estudo

·  dimensão adequada
  ·  legendas internas que 

apoiam na análise
·  com questões que orientam  

na aprendizagem
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NOVO

Bufo-realLobo-ibéricoBaleia-corcundaLince-ibéricoCagarra

Espécies relevantes para a conservação e a sustentabilidade dos ecossistemas nacionais

Visualmente apelativo

Imagens reais, de grande dimensão e espetacularidade

Vo
l. 

1 
· p

p.
 8

4-
85

Vol. 1 · pp. 8-9

4

03a_FolhetoMKT ADN.indd   403a_FolhetoMKT ADN.indd   4 15/04/2022   21:5515/04/2022   21:55



INVESTIGADORES  

EM DESTAQUE

• Zita Martins,  
astrobióloga

• Eurico Sá,  
biólogo celular

• Paulo Célio Alves, 

ecólogo

• Joana Andrade,  

bióloga da conservação

NOVO

Valorização do património natural português e da 
investigação desenvolvida por investigadores portugueses

EXEMPLOS:
• Laurissilva 
• Rio Tejo
• Rio Douro
• Ria Formosa
• Arouca
• Berlengas
• Piódão
• Alqueva
• Gerês
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Funcional e promotor da autonomia

ABERTURA DE TEMA

Questão essencial 
Grande objetivo a alcançar  
no capítulo

Ponto de partida 
Atividade de introdução ao capítulo apoiada 
por recursos que utilizam realidade aumentada

ABERTURA DE CAPÍTULO

O que sabes sobre esta unidade?
Diagnóstico; mobilização de conhecimentos
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Guia de apoio 
ao(à) aluno(a) 
Apresentação dos 
objetivos e dos 
conceitos-chave  
do capítulo

ARRANQUE DO CAPÍTULO 

Aplica 
Exercícios de 
aplicação das 
aprendizagens

AO LONGO DO MANUAL 
Conceitos-chave destacados 
ao longo do texto didático (com 
sublinhado e chave na parte lateral)

Texto didático rigoroso, com linguagem acessível  
a todos os alunos
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Explora
Atividades de exploração 
com questões que 
auxiliam a interpretação 
das infografias

AO LONGO DO MANUAL 

Funcional e promotor da autonomia

Origem das palavras   
Informação acerca da 
origem e do significado 
de termos científicos

Ciência agora    
Curiosidades e inovações 
científicas 
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Organiza 
o que 
aprendeste
Textos curtos e 
esquemas que 
resumem os 
conteúdos de 
cada capítulo, 
com indicação 
das páginas onde 
são abordados

NO FINAL DO CAPÍTULO 

Resposta à Questão 
Essencial formulada  
no início do capítuloVerifica o que aprendeste

Avaliação formativa no final do capítulo

Rubrica final «Precisas de ajuda?»,   
que orienta o aluno em caso de dificuldade
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INTERDISCIPLINARIDADE

LITERACIA CIENTÍFICA 

Cruza saberes     
Atividades que 
promovem a articulação 
interdisciplinar

Escreve  
com Ciência     
Atividades que 
sugerem a produção 
e a divulgação de 
textos de comunicação 
de conhecimento  
científico

Atividades práticas 
originais    
Atividades acessíveis, 
com procedimentos 
detalhados e exercícios 
pós-atividade

Diversidade de propostas de trabalho
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PERFIL DO ALUNO

Pensamento  
crítico      
Atividades mais 
abrangentes, que 
requerem capacidade 
de análise, pensamento 
lógico, capacidade de 
argumentação, opinião 
crítica e criatividade

Resolução  
de problemas      
Atividades de 
interpretação  
e raciocínio

Cidadania e 
sustentabilidade   
Atividades que 
desenvolvem atitudes 
e valores promotores 
de cidadania e de 
sustentabilidade

NOVO
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Caderno do Aluno

Para cada capítulo: 
•  Ficha-resumo
•  Ficha interativa – com código QR para aceder  

a uma versão interativa da ficha
•  Ficha de trabalho
•  Ficha de avaliação

No final do caderno:
•  Ficha de avaliação global
•  8 preparações de microscopia para  

observação em realidade aumentada 
•  24 cartões de espécies para a realização de 

diferentes atividades ao longo do ano letivo

Versão exclusiva para Professor  
com soluções na banda lateral

Soluções projetáveis na  
(exclusivo Professor)

NOVO

NOVO

12
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Forte apoio ao Professor

Manual edição do Professor Dossiê exclusivo do Professor

MATERIAL EDITÁVEL

E FOTOCOPIÁVEL 

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS

NA BANDA LATERAL

Recuperação das Aprendizagens

CONTEÚDOS DO 7.º ANO
PARA TODOS OS

ESQUEMAS-VISUAIS

FICHAS DE RECUPERAÇÃO

Planificações, planos de aula e DAC
Fichas de avaliação com 2 níveis
Questões de aula  
Rubricas de avaliação
Atividades práticas
Mapas de conceitos
Fichas de ampliação
Fichas de recuperação
Fichas “Ciência inclusiva”

13
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NOVO

39

Aceda ao Workbook ou aos 
materiais do Teacher's Resource File, 
sem sair da página

Explore os recursos 
digitais dentro da página 
e veja em simultâneo os 
exercícios do Manual

Num só clique, mostre as soluções, alínea 
a alínea, ou para a totalidade das atividades 
da página. Permite limpar e voltar a fazer

Responda às atividades do manual, 
escrevendo diretamente nas páginas 
e fazendo a correção automática

Faça a leitura 
acompanhada 
em sala de aula, 
com locução e 
destaques em 
simultâneo

Manual Interativo
Agora já pode escrever no seu manual 
e fazer correção automática

Projete o Manual Interativo e experimente a 
forma mais fácil de trabalhar em sala de aula

14

www.adn8.asa.pt

Aceda ao Caderno de Atividades 
ou aos materiais do Dossiê do 
Professor, sem sair da página.

Explore os recursos 
digitais dentro da página 
e veja em simultâneo os 
exercícios do Manual

Num só clique, mostre as soluções, alínea 
a alínea, ou para a totalidade das atividades 
da página. Permite limpar e voltar a fazer

Responda às atividades do manual, 
escrevendo diretamente nas páginas 
e fazendo a correção automática

Manual Interativo
Agora já pode escrever no seu manual 
e fazer correção automática

Projete o Manual Interativo e experimente a 
forma mais fácil de trabalhar em sala de aula
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Recursos digitais  
estimulantes e inovadores

Visitas virtuais

Vídeos “Ciência  
na 1.ª pessoa” NOVO

Simuladores

Infográfico/Mapa interativo

Fotos 360

Imagem 3D

Fichas do Caderno de 
atividades interativas

Lâminas de microscopia no 
Caderno do Aluno NOVO

Animações

Vídeos

Apresentação-síntese  
dos conteúdos 

Imagens ampliáveis

Vídeos laboratoriais

Atividades  
(complementares)

Síntese (com áudio)

Quiz

Jogos

Kahoot

Testes interativos (versões 
exclusivas do Professor)

Soluções projetáveis  
do Caderno do Aluno 

Versões editáveis  
dos recursos do Dossiê  
do Professor

APP exclusiva
Realidade
aumentada

A
na capa e no interior

APP
Aula digital

•   Vídeos para 
compreender  
e rever melhor  
a matéria

•   Quizzes rápidos com 
explicação imediata

•   Avaliação  
do progresso

•   Acesso em  
qualquer lugar

Aceda ao Caderno de Atividades 
ou aos materiais do Dossiê do 
Professor, sem sair da página.

Explore os recursos 
digitais dentro da página 
e veja em simultâneo os 
exercícios do Manual

Num só clique, mostre as soluções, alínea 
a alínea, ou para a totalidade das atividades 
da página. Permite limpar e voltar a fazer

Responda às atividades do manual, 
escrevendo diretamente nas páginas 
e fazendo a correção automática

Manual Interativo
Agora já pode escrever no seu manual 
e fazer correção automática

Projete o Manual Interativo e experimente a 
forma mais fácil de trabalhar em sala de aula

15
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APP exclusiva
Realidade
aumentada

A
na capa e no interior

Visualmente apelativo
Funcional e promotor do estudo autónomo
Valorizador do património natural português
Propostas de trabalho diversificadas e criativas
Recursos digitais inovadores
Forte apoio ao Professor

Ensinar está no nosso ADN!

www.adn8.asa.pt

60
06
75
1

Recuperação das  
aprendizagens

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica 

Manual  
(2 volumes)

Caderno  
do Aluno

Dossiê do 
Professor
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