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Manual com imagens e 
ilustrações apelativas que 
ajudam o aluno na 
compreensão dos conteúdos 

Forte apoio digital ao 
trabalho laboratorial com 
apresentações PowerPoint®
e vídeos laboratoriais 
detalhados para todas 
as atividades 

Atividades experimentais 
com materiais do dia 
a dia no Manual 
e em brochura exclusiva 
do Professor

Manual Interativo NOVIDADE

Manual Interativo

Recursos Digitais e Manual Interativo

iê

NOVIDADE



Manual

Aula a aula... Um novo subdomínio inicia sempre com 
situações conhecidas dos alunos

Recursos digitais de apoio à apresentação dos conteúdos:
Apresentação O que é a velocidade das reações quími-
cas, como se avalia e se pode alterar 
Animação Velocidade das reações químicas

Simulador
Onda numa corda

Texto ilustrado com

esclarecedoras

Ampliação de
conhecimentos

Vol. 1 pp. 106/107 
Vol. 2 p. 6 

Vol. 2 p. 9 

Vol. 1 p. 26 

Ponto de partida
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Vol. 1 p. 84  

Resoluções passo a passo 

Vol. 2 p. 22  

Vol. 2 p. 121  

Vol. 1 p. 53  

Combustão do magnésio

Podcast
Conversas com ciência

Simulador Formação
de imagens em lentes

Chamadas
de atenção
na margem

Atividades práticas ao longo 
do Manual com indicação de: 

Questões prévias
 Informações de segurança
Material, reagentes 
e procedimento
 Observações e conclusões

Vídeos para todas as
atividades práticas

ATIVIDADE PRÁTICA / LABORATORIAL

Vol. 1 p. 68  

LABORATÓRIO
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Atividade Reações 
de combustão



Esquemas e imagens esclarecedoras, 
ao serviço da compreensão do texto

Animação
Poluição 
atmosférica

Vídeo tutorial
Qual a relação 
entre as
alterações 
climáticas e o
efeito de estufa?

Vol. 1 p. 72 
Vol. 1 p. 101 

Vol. 1 pp. 68/69 
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ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR



Vol. 2 pp. 60/61 

Vol. 2 pp. 84/85 
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Explicação 
clara

Animação 
Aplicações 

e absorção 
do som

Podcast 
Conversas 
com ciência 
– Fenómenos
acústicos



Vol. 2 pp. 24/25 

Resumo

Em exclusivo 
para o Professor:

Aprendizagens 
Essenciais
Indicação das 
competências do 

Soluções

Sínteses com 
imagens, 
texto e áudio

Exercícios com grau de Atividades que permitem o
trabalho de articulação curricular

Atividades práticas com
materiais do dia a dia

Vídeos laboratoriais 
Experimenta agora 
em que o procedimento 
é executado por um aluno

– Teste interativo
– Quiz
– Vídeo laboratorial

Vol. 1 p. 83

Vol. 2 p. 65

EM SÍNTESE

VERIFICA SE SABES PESQUISA AGORA

EXPERIMENTA AGORA
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Soluçoes
projetáveis 
(on/off)ff



Vol. 1 pp. 102/103 

Vol. 1 p. 125 

aprendizagens 
que o aluno
deverá ter adquirido,
ajudando-o na sua
auto-avaliação

– Kahoot®
– Jogos
– Teste interativo

SÍNTESE GLOBAL

É ESSENCIAL SABERES
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AVALIAÇÃO GLOBAL

Vol. 1 p. 123 



Materiais exclusivos do Professor

inclui:

Fichas de trabalho para todas 
as aulas/secções do Manual
3 Fichas globais de domínio com
questões de escolha múltipla

Versão digital com soluções 
projetáveis (on/off)ff

Caderno de Atividades
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Versão do 
Professor com 

soluções na 
margem

Fichas e Testes
Fichas diferenciadas
Fichas globais
Questões de aula diferenciadas
Testes + matrizes + grelhas de registo (duas versões,
para organização trimestral e para organização semestral)
Soluções

Documentos orientadores

Planos de aula editáveis em 
Relatórios orientados editáveis, exercicíos de provas
de aferição e rubricas de avaliação disponíveis em 

F

D

Dossiê do Professor com:

Banco de questões
 NOVIDADE

Documentos de ampliação
Notícias dos mediaa

Interdisciplinaridade

mobilizadas em cada disciplina, a descrição das diferentes etapas e grelhas de avaliação

V
Pro

so



recurso a materiais do quotidiano torna possível 
xecutar atividades práticas, essenciais na aprendizagem 
a Físico-Química, tanto num laboratório escolar menos 
petrechado, como na sala de aula ou até nas próprias

Para cada atividade prática:
 Materiais
 Procedimento
 Questões de exploração

sobre as observações e tirar 
conclusões

  Página exclusiva 
do Professor com:

– Objetivos da atividade

–
de realização da atividade 
e das observações esperadas

– Respostas esperadas às questões 
de exploração do protocolo

– Sugestões adicionais de exploração

p. 37 

p. 38

9

A Minha Casa é Um Laboratório

1 6 propostas de atividades práticas que se podem realizar com materiais do dia a dia
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Inclui, para todos os 
subdomínios de 7.o ano:

  Revisão dos
conteúdos-chave
para recuperação das 
aprendizagens menos
consolidadas

  Fichas de recuperação
  Soluções

pp. 32/33

Recuperação de Aprendizagens FQ 7.O ano

NOVIDADE
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Avaliação baseada em critériosA
Uma proposta de orientação prática, que apoiaU

Nesta publicação destacamos:N
 Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas

 Participação dos alunos nos processos de avaliação

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

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 

DOOMMINGINGOSOS FERFERNANANNNA DES

NOVIDADE

Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica



www.fq8.asa.pt

Manual Interativo

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

Responda às atividades do Manual, 
escrevendo diretamente nas páginas 

Aceda diretamente ao Caderno 
de Atividades ou aos materiais 
do Dossiê do Professor, sem sair 

Num só clique, mostre as
soluções - alínea a alínea, 
ou da totalidade das atividades

NOVIDADE

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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Apresentações Powerpoint®tt
para todas as aulas/secções 
do Manual 

Apresentações das
atividades laboratoriais

Simuladores

Vídeos tutoriais e vídeos
documentais

Vídeos laboratoriais 
e vídeos Experimenta 
agora com procedimentos 
executados 
por um aluno NOVIDADE

Animações interativas
e animações 3D

Podcast Conversas 
com ciência NOVIDADE

Atividades interativas

Quizzes e Kahoots ®

Testes interativos

Jogos “Quem quer ser
cientista?”

Vídeos tutoriais

Animações

Vídeos laboratoriais

Simuladores

Animações 3D Atividades interativas

Recursos Digitais
Na Aula Digital pode comunicar com os alunos, partilhar
recursos, enviar trabalhos e testes e ter feedbackk

App Aula Digital
Vídeos, quizzes rápidos com explicação s

Para estudar em qualquer lugar!

Saiba mais:

www.fq8.asa.pt
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