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Jogo do Cálculo Mental

Avaliar e aprender  
numa cultura de  
inovação pedagógica

  Manual estruturado aula a aula  
   Revisões no início de cada 

capítulo 
   Explicação simples e  

 acompanhada por exemplos 
   Exercícios contextualizados com 

situações próximas do aluno
    Desaf ios para desenvolver o  

pensamento computacional  
e a resolução de problemas

    Propostas de projetos  
interdisciplinares inovadores 

    Apoia o aluno na consolidação 
das aprendizagens e no  
estudo autónomo

    Facilitador do trabalho  
do professor 

Manual Interativo

NOVIDADE

ClickMat

(2 l )(2 vols.)
Manual do aluno aCaderno de AtividaCaderno de Ativida es

Matemática
5.º ano

Dossiê do  
Professor

Apoio à implementação do projeto em formato webinar, 
preparado e apresentado pela equipa de autores

www.clickmat5.asa.pt



Aberturas de  
capítulo com  
destaque para  
curiosidades e 
História da  
Matemática 

O MANUAL

Vol. 1  / PP. 6/7
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RECORDO
revisões com 
explicação,  
exemplos  
e exercícios  
para praticar 

NOTAS 
com pequenas 
chamadas  
de atenção  
em linguagem  
simples  
e direta 

   Permite ao aluno rever a matéria 
autonomamente a qualquer momento

   Revisões no início de cada capítulo para  
diagnóstico e para reativar conhecimentos

Vol. 1  / PP. 8/9
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Os exercícios  
são organizados 
por grau de  

 
assinalado  
por cores

Remissões 
para o  
Caderno de 
Atividades  

Vol. 1  / PP. 10/11

Vol. 1  / PP. 20/21

Exercícios  
em formato 
interativo

PRATICO
exercícios de 
aplicação após 
a explicação  
Inclui exercício  
resolvido, que  
é semelhante  
ao exercício  
imediatamente  
a seguir

APRENDO 
explicação  
simples e  
apoiada em  
exemplos

PONTO DE PARTIDA 
tarefas que permitem ao aluno alcançar  
o conhecimento de forma intuitiva 

  Manual estruturado aula a aula 

   Diversidade de recursos digitais  
para motivar, compreender e treinar 

Animações  
que apresentam  
os conteúdos  
de forma  
motivadora 

Destaques e 
EXEMPLOS
que ajudam  
o aluno a  
perceber os 
conteúdos



PRATICO 
EXERCÍCIOS 
GLOBAIS 
exercícios  
globalizantes e 
com contextos 
próximos da 
realidade do 
aluno
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Exercícios  
organizados  
em 3 níveis  
de dif iculdade  
e assinalados  
por cores  

   

Exercícios para  
praticar e consolidar 

aprendizagens

Vol. 1  / PP. 52/53

Vol. 1  / PP. 54/55

Vol. 1  / PP. 12/13

para  
desenvolver o  
pensamento  
computacional  
e a resolução  
de problemas



Tópico  
a tópico,  
remissões 
para a  
explicação  
e para os  
exercícios  

autoavaliaçao

Sínteses 
animadas 
para o  
aluno rever 
o essencial 

Ficha de avaliação interativa 
cada capitulo, com correção automática 

Vol. 1  / PP. 64/65

Vol. 1  / PP. 62/63
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EM RESUMO
sínteses organizadas em duas colunas,  
uma com os conceitos e outra com exemplos 

PREPARADO?
 

autoavaliação  
com cotações 
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No f inal do capítulo surge um  
Projeto acompanhado de um  
guião de exploração e articulação 
interdisciplinar no Dossiê de  
Professor

Vol. 1  / P. 67

Vol. 1  / P. 19 Vol. 1  / P. 29

   Projetos no f inal de capítulo

   Pensamento computacional e resolução de problemas  
trabalhados de forma simples e orientada 

Vídeos com resoluções passo a passo para  
os exercícios de pensamento computacional
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Contém  
exercícios  
resolvidos  
e remissões  
para as  
páginas  
do Manual  

Resolução  
de  
Problemas 
Explica as  
tipologias de  
problemas  
mais habituais  
no 5.O ano e  
as estratégias  
mais adequadas  
à sua resolução

PP. 6/7

Fichas para  
todos os  
conteúdos  
do manual 
Os exercícios  
têm o grau de  

 
assinalado  
por cores

  Para  
desenvolver  
o raciocínio 
matemático

Inclui: 
›   Pratico
›   Pratico Exercícios Globais
›   Preparado?
›   Resolução de problemas
›   Autocolantes-resumo
›   Materiais manipuláveis
›   Soluções de todos os exercícios

PP. 98/99

CADERNO  
de Atividades



Forte apoio ao  

PROFESSOR
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Dossiê do Professor 

     para as diferentes  
organizações (por períodos e por semestres)

    

    Fichas de diagnóstico, de recuperação, de reforço  
e de desenvolvimento + propostas de resolução

   Avaliação: questões de aula e 18 testes  
(6 testes A, 6 testes B e 6 testes C) + matriz  
de conteúdos + propostas de resolução

  Rubricas de avaliação   
   Projetos interdisciplinares 

propostas de exploração e articulação  
interdisciplinar dos projetos de f inal de capítulo 

   Propostas de resolução dos exercícios  
do Manual e do Caderno de Atividades 

Fichas para alunos co  
de aprendizagem 

Explicação em linguagem simples e  
exercícios resolvidos passo a passo  

 
acompanhados por dicas

ClickMat Essencial

8

Disponível em  
formato editável

Disponível em  
formato editável
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Jogo de cartas para treinar o cálculo mental. 

Soluções nos versos dos cartões.

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 a operacionalização  
em sala de aula.

DOMINGOS FERNANDES

Uma proposta de orientação prática, que apoia  
uma efetiva avaliação baseada em critérios.

Nesta publicação destacamos:

   Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas

  

   

   Participação dos alunos nos processos de avaliação

Avaliar e aprender  numa cultura de inovação pedagógica 

Em versão digital em  

Av

DOMD INGNGOS OS FERNANA DESDE

A

Jogo do Cálculo Mental



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

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

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

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

Num só clique, mostre as 
soluções, alínea a alínea, ou  
para a totalidade das atividades  
da página. Depois pode limpar  
as soluções e desaf iar os  
alunos a responder de novo
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Recursos 

DIGITAIS



www.clickmat5.asa.pt

Visuzalizador de sólidos

Animação interativa - Scratch

MathGurl

Linha do Tempo
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 Manual interativo 

 Visualizador de sólidos

 Vídeos MathGurl em cada capítulo

  Jogo do cálculo mental

 Simuladores GeoGebra®

  Animações interativas sobre a  
utilização de aplicações informáticas  
para o desenvolvimento do  
pensamento computacional - Scratch, 
GeoGebra, Excel e Google Sheets

  Vídeos tutoriais para cada  
aplicação informática

  Vídeos com resoluções passo a passo  
para a exploração dos exercícios  
de cada aplicação informática

 Apresentações em PowerPoint® 

 Animações

 Sínteses

 Linha do tempo

 Atividades interativas 

 Folhas de cálculo

 Jogo “Quem quer ser Matemático...”

 Quiz

 Kahoot®

  Testes interativos (versões  
exclusivas do Professor)

  Resoluções projetáveis do Manual  
e do Caderno de Atividades 

  Versões editáveis dos recursos  
do Dossiê do Professor



Saber mais:

www.clickmat5.asa.pt 

   Manual estruturado aula a aula  

  Revisões no início de cada capítulo 

  Explicação simples e acompanhada por exemplos 

   Exercícios contextualizados com situações  
próximas do aluno

   Desaf ios para desenvolver o pensamento  
computacional e a resolução de problemas

   Propostas de projetos interdisciplinares inovadores 

    Apoia o aluno na consolidação das aprendizagens  
e no estudo autónomo

   Facilitador do trabalho do professor 
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ClickMat

Matemática
5.º ano

te
a
emática
ano


