PARA O ALUNO

Promove o estudo autónomo
através de uma explicação
clara dos conteúdos e reforço
do número de exercícios
Grande quantidade
e diversidade de materiais
de apoio ao professor
Manual

Caderno de Atividades
+ Cartões Interativos

Apoia o trabalho laboratorial
com grande quantidade
de recursos para o aluno
e para o professor

PARA O PROFESSOR

Manual
(Edição do Professor)

Caderno de Atividades
+ Cartões Interativos
(Edição do Professor)

Dossiê do Professor

www.fq7.asa.pt

MANUAL

Apoia o aluno no estudo autónomo

Aula
a aula...

PONTO DE
PARTIDA
a explicação de
cada subdomínio
parte sempre
do que o aluno
já conhece

p. 118
p. 40

Explicação muito clara dos conteúdos

Recursos
multimédia

que ajudam a
compreender
melhor a
matéria

Simulador
Sistema solar

p. 42
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p. 43

QUESTÕES RESOLVIDAS
Resolução passo a passo de diferentes tipos de exercícios

LEMBRA
Recupera
conhecimentos
adquiridos
anteriormente

p. 90

p. 91

Recursos
multimédia
de apoio à
verificação de
conhecimentos

EM SÍNTESE
Resumo
da aula

Teste
interativo
e quiz

Sínteses
em áudio

p. 170
p. 152

VERIFICA SE SABES
Exercícios com grau de dificuldade progressivo
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MANUAL

Apoia o aluno na verificação de conhecimentos

Aula a aula...
APRENDE COM...
Atividades que
permitem trabalhar
diferentes áreas
de competências
do Perf il dos
Alunos
Para as atividades
de cariz prático
existe um Relatório
Orientado no Caderno
de Atividades

p. 85
p. 68

p. 172
p. 160
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Ampliação de conhecimentos

Vídeo tutorial
em que um
aluno explica
aos “colegas”
um conceito
estruturante

p. 151

p. 109

No final de cada subdomínio…
UM DIAGRAMA DE CONCEITOS

AVALIAÇÃO GLOBAL
Conjunto adicional de exercícios
pp. 216/217

Na margem
lateral,
exclusivamente
para o
Professor,
soluções

É ESSENCIAL SABERES...
Identif ica as aprendizagens que
o aluno deverá ter adquirido,
com remissão para as páginas
onde os conteúdos foram abordados

Exercícios de resposta
fechada em formato
interativo

Jogos, testes
interativos e Kahoot®
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CADERNO DE ATIVIDADES
Edição do
Professor c
o
soluções nam
banda latera
l

FICHAS DE TRABALHO
Concebidas para complementar cada aula

FICHA GLOBAL
Por domínio, exclusivamente com
questões de escolha múltipla
p. 21

p. 51

p. 69
6

RELATÓRIOS ORIENTADOS
Sistematizam o
trabalho do aluno
nas atividades:
- Aprende com...
a prática
- Práticas/
laboratoriais

pp. 36/37

Testes
Para aferir aprendizagens
e praticar para os
momentos de avaliação

p. 109

CARTÕES INTERATIVOS
Propostas de atividades que
partem do visionamento e
análise de vídeos, animações,
etc., para aprender tirando
partido das novas tecnologias
O acesso aos recursos
é feito diretamente com
o telemóvel, a partir da
leitura de um QR code
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PROJETO QUE APOIA O
TRABALHO LABORATORIAL
Para cada atividade prática/laboratorial
recomendada nas Aprendizagens Essenciais existem:

1.

Relatório orientado, plastificado,
no Dossiê do Professor para,
no laboratório, distribuir pelos
diferentes grupos de alunos

2.

Relatório orientado
no Caderno de Atividades
para cada aluno registar os
o
resultados e as respostas

3.

Respostas às questões
na banda lateral do Manual
al
Edição do Professor

p. 81

4.
p. 215
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Animações 3D das
atividades práticas/
laboratoriais, com
explicação dos conceitos
envolvidos e questões

Grande número de atividades
práticas adicionais ao longo do Manual
Vídeos das
atividades
práticas propostas

Com indicação de:
– Material, reagentes
e procedimento

p. 147

– Observações e conclusão
– Informação de segurança

p. 130

A nossa casa é
um laboratório

Com
materiais
do dia a dia

Propostas
adicionais de
atividades
práticas
no Dossiê
do Professor
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FORTE APOIO
AO PROFESSOR
fManual Edição do Professor com:
- Desdobrável que cruza Aprendizagens Essenciais com as páginas do Manual
- Soluções na banda lateral

f
Caderno de Atividades Edição do Professor
com soluções na banda lateral
Totalmente
editável em
Word®

fDossiê do Professor com:
Flexibilização curricular
– Articulação da Físico-Química com outras disciplinas
– Sugestões de pequenos projetos interdisciplinares

A nossa casa é um laboratório
– Propostas de atividades práticas com materiais do dia a dia

Grelhas de avaliação
Ensino Digital
áȍŔȥǫ˪ƃŔƇɝơɽ
Fichas e Testes
– Fichas diferenciadas
– Fichas globais
– Questões de aula
– Testes

Relatórios
OL=N=
LH=OPE?=@K ório
rat
uso em labo

Banco de questões
Documentos de ampliação

Relatórios orientados
plastificados para cada atividade
prática/laboratorial do manual
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Apoio à
ATE>EHEV=ÚØ
K
curricular

pp. 28/29

Articulação das

Aprendizagens Essenciais
de várias disciplinas

pp. 34/35
Propostas de projetos interdisciplinares

Fichas com grau
@A@E?QH@=@A
@EBANAJ?E=@KA

p. 271
p. 269
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RECURSOS DIGITAIS
de apoio à apresentação de conteúdos,
à aplicação, ao treino e à avaliação.

APP Smart, vídeos e quizzes

rápidos com explicação imediata
e avaliação do progresso.
Para estudar em qualquer lugar!

Amostra não comercializável | 6006566

www.fq7.asa.pt

Apresentações de conteúdos
em PowerPoint®

Animações de apresentação
de conteúdos

Simuladores

Animações interativas

Animações 3D de atividades
práticas/laboratoriais

Apresentações das atividades
práticas-laboratoriais
(com protocolo e questões)

Vídeos (tutoriais e outros)

Jogos, quizzes, testes
interativos, Kahoot®

Atividades interativas

Saber mais

Exercícios do Manual
em formato interativo

Vídeos das atividades práticas

