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Recursos digitais 
e Manual Interativo

Apoio 
ao longo de 

todo o ano letivo
Webinares de apoio 

à implementação 
do projeto

Manual com grande diversidade
e quantidade de atividades práticas
Planificação de aulas adequada 
a diferentes cargas horárias
Guia do Professor com Manual para 
Aplicações Alternativas que permite
trabalhar com aplicações diferentes
das do Manual do Aluno
Manual Interativo
Recursos digitais com destaque para vídeoss 
tutoriais e resoluções passo a passo
A pensar no 9º ano – procedimentos passoo a 
passo e atividades para trabalhar a aplicaçãoão
App Inventor NOVIDADE

NOVIDADE
Avaliar e aprender 
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Manual que aposta 
na autonomia do aluno

Início de capítulo

ndicação da aplicação 
alternativa incluída 
no Guia do Professor 

e no Manual Interativo) 
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Conteúdos 
apresentados

de forma sucinta 
e esquemática

pp. 58 e 59 do Guia do Professor (também incluída no Manual Interativo)

Animação mbiente  – Ambiente
de trabalho da aplicação Wixd
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Vídeos destes
procedimentos
com acesso 
direto e que
correm 
dentro da 
página do 
Manual 
Interativo

Mãos à obra
Pequenas tarefas, 
que acompanham 
a explicação, para
aplicar/verificar 
conhecimentos

Informação
complementar
sobre o
procedimento
tratado

Explicação passo a passo dos 
procedimentos das aplicações

Índice com remissão para as páginas 
de explicação, com link automático k
no Manual Interativo NOVIDADE

O que vais aprender a fazer? COMO FAZER?

Vídeo tutorial, 
a acompanhar 
a explicação, 
para uma melhor 
compreensão dos 
procedimentos
a executar

       Não te esqueças…
Dicas importantes para 
desenvolver a segurança,
a responsabilidade e o 
respeito em ambientes 
digitais

NOVIDADE
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Atividades orientadas com instruções passo 
a passo para consolidação das aprendizagens

E agora?E g ?
Extensão da atividade com 

um desafio para ir mais aléms além

pp
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22
 e
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3

Vídeodeo – 
Resolução 
da atividade

Remissõ
r?”, onde as etapas são “Como fazer
as e exemplificadas explicada
asso a passopa

Banda do
ofessorPro
m remissão com
a:para

• chas extra Fic
Guia do no

ofessorPro
• cursos Rec

taisdigit

Manual orientado para a prática
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Atividades de projeto
englobam e permitem aplicar 
as aprendizagens adquiridas

PROJETOINTERDISCIPLINAR

PROJETO

pp
. 1

36
 e
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7

pp
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42
 e
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3

Projetos interdisciplinares que podem ser 
desenvolvidos em qualquer fase do ano letivo

R

Banda do
Professor com: 
• Sugestões de 

articulação
• Guião de 

exploração 
da atividade

• Atividade 
de projeto
alternativa
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Manual para Aplicações 
Alternativas
Planificações

Planificações para as diferentes 
organizações da disciplina:
anual e semestral
Planos de aula

Avaliação
Ficha de diagnóstico, também disponível 
nos formatos editável e interativo
Fichas extra para todas as aplicações
Testes com critérios de avaliação 
e organizados em dois níveis de
dificuldade
Grelhas de avaliação por rubricas para
todas as atividades e testes NOVIDADE

Grelhas de observação e de avaliação 
com rubricas de avaliação

Para os capítulos 
Ferramentas de
comunicação, 
Serviços na cloud,d
Criar websites es
Criar conteúdos
online do Manual, 
o Professor tem 
disponível no Guia do 
Professor (e no Manual 
nterativo) aplicações

alternativas.

Forte apoio ao Professor
O Guia do Professor inclui:

P
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a

Manual para Aplicações Alternativas

Atividades de Projeto 
Interdisciplinar

Atividades interdisciplinares extra 
Guiões de exploração para todas 
as atividades interdisciplinares
Grelhas de avaliação por rubricas para todas
as atividades NOVIDADE

A pensar no 9º ano NOVIDADE

Explicação passo a passo dos
procedimentos da aplicação App Inventor
Atividades

Inclui
Manual para 

Aplicações 
Alternativas

Manual
•
• Google Drive
• Wix
• Canva

Guia do 
Professor
• Outlook
• One Drive 
• Google Sites
• Genially
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p.

 2
 e

 3

6



Explore os vídeos «Como fazer?» a partir 
das páginas do manual e aceda aos 
procedimentos passo a passo das aplicações
NOVIDADE

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica

Atualização anual garantida
Com um clique, pode escolher e alternar 
entre as aplicações disponíveis

WEBINAR 
EXCLUSIVO
AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Para futuros 
utilizadores do projeto
Um apoio efetivo à implementação de
uma avaliação baseada em critérios,
com explicação detalhada sobre a 
operacionalização em sala de aula.

Uma proposta de orientação prática, que apoia 
uma efetiva avaliação baseada em critérios.
Nesta publicação destacamos:
· Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas
· Critérios de avaliação e a sua utilização na avaliação e na classificação
· Diversificação dos processos de recolha de informação
· Participação dos alunos nos processos de avaliação

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

inovação pedagógica

DOMINGOS FERNANDES

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

entre as aplicações disponíveis

Acesso direto a todos os 
materiais do projeto

Consulte o webinar mais recente sobre a temática através do código QR.
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Saiba mais:

Vídeos e quizzes rápidos com explicação 
imediata e avaliação do progresso.

Para estudar em qualquer lugar!

Recursos digitais e Manual Interativo www.login8.asa.pt

Animações interativas
( p p )(também disponiveis para o Aluno)

Vídeos «Como fazer?» com reprodução 
p p ppasso a passo dos procedimentos

d li õdas aplicações NOVIDADE

Vídeos tutoriais 
(t bé di í i Al )( p p )(também disponíveis para o Aluno)

Vídeos comentados com as resoluções 
passo a passop ppasso a passo das atividadesdas atividades

Apresentaçções PowerPoint®

((editáveis na )versão do Professor)
Quizzes NOVIDADE

NOVIDADE


