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Manual Interativo

Para o Aluno

Apoia o aluno no estudo e 
promove a sua autonomia:
• Equilíbrio entre texto 

informativo e fontes históricas
• Esquemas-síntese interativos
• Verificação rápida 

de conhecimentos
• Animações tutoriais 

Manual do Aluno
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Avaliar e aprender 

numa cultura de 

inovação pedagógica
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do projeto

Em formato Webinar,

preparado e apresentado 

pela equipa de autores.



Equilibrio entre texto informativo e fontes históricas
Texto didático dividido em secções 

introduzidas por questões abrangentes.

Localização do tempo e do 

espaço do assunto da aula.

Conceitos fundamentais destacados no texto

didático e com definição na própria página.

Uma 

personalidade 

histórica 

apresenta 

o contexto da 

época a estudar.

Questões 

de exploração 

que permitem 

adquirir noções 

importantes 

de introdução 

ao subtema.

Localiza no espaço 

- Onde? - e no 

tempo - Quando?

- os conteúdos 

do tema a estudar. 

INÍCIO DE SUBTEMA

• tividade / Quiz / z

este interativo:

Revolução dos EUA

• ídeo:

lme O Patriota

• Infográfico (Linha do Tem

Crescimento e ruturas no 

mundo ocidental nos sécu

XVIII e XIX

•Jogos: Palavras cruzadas 

e ordenação de frases

pp. 110/111

pp. 116/117
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Organização 

por aulas



Apoia o aluno no estudo e promove a sua autonomia

Perguntas diretas e objetivas para 

exploração dos documentos.

Síntese esquemática para o aluno completar 

e verificar as aprendizagens aula a aula. Inclui 

versão interativa para resolução diretamente a 

partir das páginas do Manual Interativo.

•Animação: 

e as invasões Francesas

•Vídeos: Filme Linhas de Wellington

   Filme Os Fantasmas de Goya

• Infográfico: Os soldados das invasões 

francesas

•Mapa: As invasões francesas (1807 a 1811)

•Link: Batalha do Buçaco

p
. 

12
7

O Bloqueio Continental 

es Francesas

Propostas de atividades orientadas para o 

desenvolvimento de competências do Perfil dos

Alunos, da Cidadania e de História local com 

sugestões de articulação curricular detalhadas 

em desdobrável no final do Manual do Professor.
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   SABIAS QUE...
Curiosidades 

relacionadas com 

os conteúdos.

Com mais detalhe 

em 

NOVIDADE

p
p

. 
2

8
/

2
9

Remissão para – R i ã Como fazer?C f ?? – no final do manual.fi l d l

Ajuda o aluno na realização de diversas tarefas 

transversais com apoio de animações tutoriais. NOVIDADE

Banda do Professor com:

• identificação das Aprendizagens 

Essenciais – detalhadas em desdobrável 

no final do manual do Professor

• soluções

TRABALHO OS DOCUMENTOS

ORGANIZO OS MEUS CONHECIMENTOS

MAIS @LÉM
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MAIS @LÉM

Páginas especiais que valorizam o       
do Perfil dos Alunos, com propostas      

Aulas que evidenciam as heranças do passado no presente

pp. 66/67

pp. 124/125

Manual

Debate sobre 

os príncipios

da igualdade

e da liberdade.

Refletir sobre 

os perigos da 

internet.

•Visita virtualVisita virtual

  Museu do Louvre

CI

DADANIA

MAIS @LÉM CI

DADANIA
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     desenvolvimento de competências 
     de cidadania e de História local

Aulas direcionadas para o estudo da arte e património local

pp. 42/43

pp. 150/151

•Visita virtual

  Palácio da Pena

•Visitas virtuais:

  Modelo 3D da Basílica 

de São Pedro

ANALISO A OBRA DE ARTE

ANALISO A OBRA DE ARTE



p. 174
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•Sínteses com versão áudio

•Jogo: Quem quer ser 

historiador? 

•Teste interativo

6

•

•Kahoot

•Sínteses com versão áudio

Apoia o aluno no estudo e promove a        

Vou recordar…

Realizo a ficha de avaliação

SoluçõesS  para 

o Professor na o

banda lateral b

e projetáveis e

na Aula Digital.n

VERIFICO 
RAPIDAMENTE 
OS CONCEITOS 
ESSENCIAIS
Miniteste sobre 

os conceitos das 

Aprendizagens 

Essenciais.

Resumo esquemático 

do subtema.

INTERPRETO O ESQUEMA
Sugestão de exploração.

Manual

p
p

. 
13

2
/

13
3

pp. 134/135

CONCEITOS QUE DEVO APLICAR
Identificação dos conceitos das Aprendizagens

Essenciais trabalhados no subtema.
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       sua autonomia

Como fazer?

p. 172p. 172

• Explicação detalhada sobre como realizar diversos

tipos de atividades, seguida de exercícios de aplicação

• Animações tutoriais em Aula Digital

• Como trabalhar com um documento ou fonte histórica?

• Como trabalhar um mapa?

• Como interpretar gráficos?

• Como trabalhar um friso cronológico?

• Como elaborar uma biografia?

• Como pesquisar informação na internet?

• Como construir apresentações digitais?

• Vénus

• As Três Graças

• Proserpina

• Apolo e Dafne

• Cronos

Mapas
Ilustram a evolução política 

do mundo desde 1500.

Cronologia
História de Portugal e do Mundo

Glossário

A arte e os mitos
Apresentação de alguns mitos 

clássicos presentes na arte, desde

o Renascimento até aos nossos dias.

p. 180

•Animação

•Animação tuto

  Como trabalha

um friso 

cronológico?

orial

ar 
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•Animação

  Apolo e Dafne

NOVIDADE

NOVIDADE



Caderno de Atividades

• Fichas de trabalho (uma para cada aula)

• Fichas globais de subtema

• Resumo do subtema para completar

• Atividades para situar no espaço

Inclui:

•Versão digital com 

soluções projetáveis 

(on/off)ffff

NOVIDADE

Edição do 

Professor 

com soluções 

na margem

8

Banda do Professor B d d P f

com soluções

Fichass globais

Fichas de trabalho
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DOSSIÊ 
DO PROFESSOR

Materiais exclusivos do Professor

Planificações
• Planificações anuais

zadas por trimestre organiz

emestree por se

• cações de médio Planific

organizadas por prazo o

tre e por semestretrimest

• de aula para 2 e 3 Planos

s semanaistempos

Grelhas de registo 

Avaliação
• ões de aulaQuestõ

• s — A e B — com6 teste

aus de dificuldadois gra

• es e critérios Matrize

eçãode corr

Interdisciplinaridade
• Propostas de projetos

interdisciplinares, em

articulação com outras

disciplinas, incluindo

Cidadania

Fichas para diferenciação 
pedagógica
• Versão A para alunos

com dificuldades

• Versão B, para alunos

com melhor desempenho

om 

ade.

p
. 

1

Questões 
de Aulad

Testes com dois 
graus de dificuldade

Inclui matrizes e 
critérios de correção

p
. 
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p. 286

p. 287



AVALIAR E APRENDER NUMA CULTURA DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
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NOVIDADE
RECUPERAÇÃO 
DE APRENDIZAGENS
DE 7.º ANO

Para todos os subtemas de 7.º ano:

• Revisão dos conteúdos-chave para recuperação

de aprendizagens

• Fichas

• Soluções

• Recursos digitais do subtema “Crises e revoluções 

no século XIV” disponíveis em

esta 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

• articipação dos alunos nos processos de avaliação

Um apoio efetivo à implementação

de uma avaliação baseada em critérios, 

com explicação detalhada sobre

a operacionalização em sala de aula.

Participação dos alunos nos processos de avaliação 
baseada em critérios.

Para futuros utilizadores do projeto

N

• A

• C

• D

• Pa

P
b

DOMINGOS FERNANDES

WEBINAR
EXCLUSIVO

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

NOVIDADE

Materiais exclusivos do Professor

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS



Manual Interativo
NOVIDADE
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Projete o Manual Interativo e experimente a 
forma mais fácil de trabalhar em sala de aula.
Agora já pode escrever no seu manual e fazer 
correção automática.

Num só clique, mostre as soluções,

das atividades da página, alínea

a alínea ou na totalidade.

Permite limpar e voltar a fazer.

Responda às atividades do manual,

escrevendo diretamente nas páginas

e fazendo a correção automática.

Aceda ao Caderno de Atividades

ou aos materiais do Dossiê do Professor,

sem sair da página.

Explore os recursos digitais

a partir da página e veja em

simultâneo os exercícios 

do Manual.

E l di it i

e fa

Responda às ativ



• Apresentações Powerpoint®

com locução

• Animações

• Animações tutoriais 

«Como fazer?»

• Animações 

«A arte e os mitos»

• Sínteses com versão áudio

• Sínteses esquemáticas com 

animações e atividades

• Vídeos interativos com fontes 

e atividades

• Excertos de filmes

• Infográficos para análise de obras 

de arte

• Galeria de imagens

• Linhas do tempo com vídeos

• Mapas interativos

• Mapoteca

• Jogos

• Guiões de exploração de visitas 

virtuais

• Atividades interativas

• Quizzes  e Kahoot

• Testes interativos

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADEAnimação «A arte e os mitos»

Animações

Infográficos 

Recursos digitais de apoio à aprendizagem.
Na Aula Digital pode comunicar com os alunos, 
partilhar recursos e enviar trabalhos e testes 
e ter feedback automático. 

Saiba mais:

Recursos Digitais

Quizzes e testes interativos

www.h8.asa.pt

Vídeos e quizzes rápidos 

com explicação imediata 

e avaliação do progresso.
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Para estudar 

em qualquer lugar!

Animações 

NOVIDADE

Mapoteca e Mapas InterativosMapoteca e Mapas Interativos

A arte e os mitos» Infográfi

NOVIDADE

E


