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Facilita a aprendizagem através
de uma linguagem acessível e uma
distribuição equilibrada dos conteúdos
Estimula a aquisição e a mobilização
de competências pelo Aluno
Apoia o Aluno no estudo autónomo
e na consolidação dos conteúdos
Apoia o Professor na diversiﬁcação
de estratégias e promove o ensino
diferenciado
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Facilita a aprendizagem através de uma linguagem
acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos

Texto didático
claro, cuidado
e sucinto

Destaques ao longo
do texto didático
com duas funções:
• negrito + sublinhado = remete
para o glossário;
• negrito = palavras chave
e partes mais importantes.
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Facilita a aprendizagem através de uma linguagem
acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos

Aposta na apresentação de conteúdos através de

infograﬁas e imagens reais
e de grande dimensão
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Equilíbrio entre texto e imagem
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Facilita a aprendizagem através de uma linguagem
acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos

Apresentação ao Aluno das
principais ideias a desenvolver
em cada capítulo

Notas e dicas
ao longo do texto didático:
• facilitam a interpretação;
• fornecem informações adicionais;
• reforçam ideias;
• auxiliam a resolução de exercícios
mais complexos.

6

Questões para
verificação
para veriﬁcação das aprendizagens
dos assuntos principais

Atividades práticas rápidas e simples
que facilitam e motivam a compreensão
dos assuntos mais complexos
ou menos atrativos

RECURSOS
DIGITAIS

para todos os conteúdos
e para todos os Alunos
INCLUI
RECURSOS DIGITAIS PARA
ALUNOS COM DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM
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Estimula a aquisição e a mobilização
de competências pelo Aluno

Atividades para aplicação
e integração de aprendizagens
com identiﬁcação das competências
para as quais contribuem de forma mais
relevante

Atividades:
· práticas
· laboratoriais
· de campo
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Propostas de atividades
interdisciplinares e CTSA
que permitem articular saberes de
diferentes disciplinas para aprofundar
tópicos abordados em Ciências
Naturais

CIDADANIA ATIVA
Integração contextualizada
de tópicos de Cidadania
para reﬂexão
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Apoia o Aluno no estudo autónomo
e na consolidação dos conteúdos

Sínteses
no ﬁnal de cada capítulo,
organizadas por tópicos,
e que privilegiam
uma linguagem visual

Resumos visuais
no ﬁnal de cada subtema,
que articulam os
conteúdos dos vários
capítulos
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Guiões de apoio ao estudo
simultaneamente têm potencial para
um contexto de Ensino a Distância ou híbrido

Incluem podcasts
de apoio ao estudo,
acessíveis com
QR code

Versão exclusiva para Professor
com soluções na banda lateral
Soluções projetáveis na Aula Digital
(exclusivo Professor)

Resumos de apoio ao estudo
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Apoia o Professor na diversiﬁcação de estratégias
e promove o ensino diferenciado

Manual
edição EXCLUSIVA
do Professor

APRESENTA:
� Aprendizagens Essenciais
e Perﬁl do Aluno
� Informações adicionais
(de natureza cientíﬁca)

� Sugestões

(metodológicas, de articulação
interdisciplinar, etc.)

� Soluções
� Remissões para outros
componentes do projeto
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Dossiê do Professor

INCLUI:

S
RECURSO
E
EDITÁVEIS
IÁVEIS
FOTOCOP

� Gestão curricular
• Planiﬁcações
• Proposta de DAC

� Instrumentos de avaliação
diversiﬁcados
• Fichas de avaliação
• Questões de aula
• Rubricas de avaliação de desempenho

� Propostas de trabalho prático
• Atividades práticas
• Relatórios orientados
• Atividades de campo

� Diferenciação pedagógica

• Fichas de trabalho
• Fichas de ampliação
• Fichas formativas adaptadas
• Fichas lúdico-didáticas

� Apoio ao ensino digital

• Ensino digital
• Roteiro Aula Digital
• Guião de recursos digitais do projeto
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Apoia o Professor na diversiﬁcação de estratégias
e promove o ensino diferenciado

Na Aula Digital encontra:
� Recursos digitais para todos os conteúdos:
• integrados em manual digital
• acessíveis na área do projeto

� Recursos digitais para todos os momentos:

S
CENTENA
DE NOVOS
S
RECURSO

• apresentação de conteúdos
• consolidação e treino
• avaliação

� Recursos digitais para Alunos com diﬁculdades

www.100cn7.te.pt
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� Consolidação de aprendizagens
e apoio ao estudo:

� Apresentação de conteúdos
e apoio ao estudo:

• Vídeos laboratoriais

• Apresentações em PowerPoint®

• Simuladores

• Animações

• Atividades interativas
• Quizzes com feedback imediato
• Sínteses
• Kahoot

• Vídeos
• Infográﬁcos
• Fotos 360°

• Atividades réplica do manual
• Soluções projetáveis
• Podcasts resumos
• Acesso a partir do manual digital às ﬁchas
do Dossiê do Professor
• Atividades de apoio à Educação inclusiva

� Recursos sempre disponíveis
Computador / Tablet / Telemóvel

� Online, Offline e Download
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Facilita a aprendizagem através de uma linguagem acessível e uma distribuição equilibrada dos conteúdos
Estimula a aquisição e a mobilização de competências pelo Aluno
Apoia o Aluno no estudo autónomo e na consolidação dos conteúdos
Apoia o Professor na diversiﬁcação de estratégias e promove o ensino diferenciado

CIDADANIA ATIVA

COMPREENSÃO E AUTONOMIA

Integração contextualizada
de tópicos de Cidadania.

Orientado para o apoio
à compreensão.
Facilitador da
aprendizagem e do
estudo autónomo.

www.100cn7.te.pt

INTERDISCIPLINARIDADE
Atividades, trabalhos
de pesquisa prático
e laboratorial, saídas
de campo.
Sugestões de pontes
interdisciplinares extra
na margem lateral do
manual do Professor.

CTSA

DIGITAL

Em atividades próprias
e ainda na rubrica Saber+.

Engloba um vasto conjunto
de recursos digitais para a
apresentação, aplicação e
avaliação de conhecimentos.
Forte aliado do Professor na
sala de aula e grande apoio
para o trabalho autónomo
do Aluno.

6006576

PERFIL DO ALUNO
Atividades para aplicação e
integração de aprendizagens,
destinadas à aquisição
e mobilização de
competências.

