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Orienta a aprendizagem
e o estudo do aluno:
• estrutura funcional

• linguagem acessível
• organização dos
conhecimentos

• realização apoiada
de tarefas
Caderno de Atividades
Manual do Aluno

Apoia o professor com:

• planificações trimestrais
e semestrais e planos
de aula, com diferentes
cargas horárias
• materiais para alunos
com diferentes ritmos
de aprendizagem

• propostas de cidadania
e interdisciplinaridade
• variados e diversos
instrumentos de
avaliação

Caderno
de Atividades
(Edição do Professor)

Manual (Edição do Professor)

Dossiê do Professor

www.h7.asa.pt

1. Manual
ABERTURA DE SUBDOMÍNIO

Questões
introdutórias
de exploração
das fontes
• Apresentação
PowerPoint®

p. 66/67

Apresenta a localização
no espaço e no tempo dos
principais acontecimentos
históricos – Onde? Quando?

O mundo romano
mano
no apogeu do Império
mpérrio
o

Organização por aulas

S l õ e
Soluções
Aprendizagens
Essenciais na
margem lateral
(as AE estão
também disponíveis
em desdobrável
no Manual do
Professor)

Auxilia
na compreensão
do texto didático
Texto didático
dividido
em secções
introduzidas
por questões
abrangentes

Remissão
para Glossário
no final
do Manual
Conceitos fundamentais
destacados e com definição

p. 68/69
6
69

Excerto de filme
O Gladiador

• Mapa
M
• Visita
V
virtual
• Atividade
A
interativa
in
• Vídeo
V
com
excerto
e
de filme

Orienta a aprendizagem e o estudo do aluno

• Atividade interativa
• Quiz
• Teste Interativo
• Animação

Atividade interativa – O poder imperial
e as instituições políticas
p. 74/75

TRABALHO OS DOCUMENTOS

Perguntas diretas e objetivas
sobre os documentos

ORGANIZO OS MEUS CONHECIMENTOS

Síntese
esquemática para
o aluno completar
e verificar as
aprendizagens,
aula a aula

FAÇO MAIS

Permite desenvolver diferentes áreas
de competência do Perfil dos Alunos,
com propostas de atividades diversificadas,
ligadas à Cidadania e à História local.
Inclui sugestões de articulação curricular

• Esquemas
disponíveis em
formato interativo

Permite gerir
diferentes ritmos
de aprendizagem
na sala de aula

p. 77

Visita virtual
Sugestão de utilização das
ferramentas da Internet fáceis de
usar para visitar espaços históricos
(por exemplo Google Earth®)

p. 85

Remissão para
«Como fazer?»
no final
do Manual.
Ajuda o aluno
na realização de
diversas tarefas
– por exemplo,
«Como realizar
uma entrevista?»

1. Manual

Páginas especiais que valorizam as áreas
e que trabalham a Cidadania e a História

Aulas direcionadas para o estudo da Arte
Com suporte documental, textos curtos e atividades

p. 52/53

As imagens ganham
maior destaque e são
complementadas por
visitas virtuais

• Visita virtual
a museus,
monumentos
e sítios
arqueológicos

p. 80/81

de competência do Perfil dos Alunos
local
Contribuem para uma melhor
Aulas que evidenciam as heranças
compreensão da evolução histórica em
do passado no presente
assuntos cruciais para a atualidade

• Quiz
Q
• Animação

p. 60/61

Questões de exploração
dos documentos

FAÇO MAIS

Tarefa de redação de um texto
e de trabalho de pesquisa
(cidadania e heranças do
passado no presente)
Animação – a herança
da civilização helénica

FAÇO MAIS

Tarefa de pesquisa
sobre História local
p. 82/83

1. Manual

Disponibiliza informação suplementar
para ampliação de conhecimentos

Aulas opcionais com conteúdos extra
às Aprendizagens Essenciais

APRENDER +
Possibilidades
de articulação
curricular
identificadas
para o Professor

FAÇO MAIS

Tarefa de
comparação
p. 58/59

FAÇO MAIS

Tarefa de
pesquisa sobre
História local
p. 122/123

Apoia o aluno na consolidação e na autoavaliação
Vou Recordar…

Resumo esquemático
do subdomínio

VERIFICO RAPIDAMENTE OS CONCEITOS ESSENCIAIS

Miniteste sobre os conceitos das Aprendizagens Essenciais

• Kahoot
• Atividade
em formato
interativo

• Sínteses por
subdomínio
com versão
áudio

CONCEITOS QUE DEVO APLICAR

INTERPRETO O ESQUEMA

Identificação dos conceitos das Aprendizagens
Essenciais trabalhadas no subdomínio

Sugestão de exploração

p. 62/63

Realizo a ficha de avaliação
Soluções para
o Professor na
margem lateral
e projetáveis
na Aula Digital

• Teste interativo

p. 64/65

No final da ficha, questões sobre conteúdos das páginas ”Aprender +”

1. Manual

Orienta o trabalho do aluno
e ajuda-o no saber fazer

Como fazer?
Explicação detalhada seguida
de exercícios de aplicação

• Como trabalhar um documento ou fonte histórica?
• Como trabalhar um mapa?
• Como trabalhar um friso cronológico?
• Como interpretar um gráfico?
• Como redigir um texto?
• Como realizar uma entrevista?
• Como elaborar uma biografia?
• Como construir e interpretar uma árvore geneológica?
p. 180

Mapas

Verbos usados nas questões

Glossário
Cronologia
Portugal/Mundo

p. 174

p. 198

Ajuda o aluno a compreender
o que lhe é pedido
no enunciado das questões,
apoiado em exemplos

2. Caderno de Atividades
Caderno de Atividades,
organizado por subdomínio
e inclui:
• Resumos
• Fichas de trabalho
(uma para cada aula)
• Fichas globais
• Fichas de localização
no espaço
• Soluções para o
Professor na margem
e projetáveis em Aula
Digital
• 6 mapas mudos com
tarefas relacionadas
com os diferentes
subdomínios

Fichas de uma página para
cada aula, sempre articuladas
com os conteúdos do Manual

Banda
Resumo inicial
do Professor de subdomínio
com soluções
Fichas de localização
no espaço

p. 29

p. 31

Fichas
globais

p. 105

p. 17

3. Apoio ao Professor

Apoio na gestão
da disciplina
• Planificações anuais organizadas
por trimestre e por semestre
• Planificações de médio prazo
para 2 e 3 tempos semanais
• Planos de aula para 2 e 3 tempos semanais

Soluções
de todos
os materiais
do Dossiê

Totalmente
editável em
Word®

Apoio para alunos
com diferentes ritmos
de aprendizagem
• Fichas para diferenciação pedagógica:
– versão A, fichas orientadas para a exploração
do Manual e com grau de dificuldade
intermédio
– versão B, fichas autónomas, uma para cada
aula, destinadas aos alunos com maiores
dificuldades
– versão C, fichas destinadas a alunos com
facilidade de aprendizagem
• Testes A e B, com dois graus de dificuldade.
Inclui matrizes e critérios de correção
• Questões de aula

• Grelhas de registo:
– Registo dos alunos da turma
– Registo de comportamento
– Registo de trabalhos individuais
– Registo de faltas de material
– Registo de organização dos materiais
– Registo de leitura
– Registo de participação
– Avaliação dos trabalhos de grupo
– Correção dos testes de avaliação

Fichas para
diferenciação
pedagógica

p. 65

Ve
V
Vers
ers
rsã
ão A
ão
Versão

p. 275
5

Versão
V
ersão C

Versão B
p. 159

Outros apoios
• Projetos interdisciplinares
• História e património local
• História e cidadania
• Relatório de visitas de estudo

Apoio ao ensino digital
• Guião de recursos multimédia
• Roteiro de utilização da Aula Digital
• Guião de exploração do Google Earth

®

p. 447

Proposta
P
roposta
interdisciplinar

www.h7.asa.pt
Saiba mais:

Apresentações PowerPoint®

Animações

Vídeos

Vídeos com excertos de filmes

Animações
interativas/Infográficos

Visitas virtuais

Linhas do Tempo

Mapas interativos

Atividades interativas
Vídeos e quizzes
rápidos com
explicação imediata
e avaliação
do progresso.
Para estudar
em qualquer
lugar!

Jogos, Quizzes e Kahoots®

Testes interativos
(para Professor e para Aluno)

Amostra não comercializável | 6006567

Recursos digitais de apoio à apresentação
de conteúdos, à aplicação e ao treino e à avaliação.

